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Instelbare bovenband voor o.a. 
ambachtelijk gebakken en ronde 

broden. 
 

 
 

Uniek Cross-Slice systeem met 
kruisend snijdende messen die tot 

drie keer langer meegaan. 
 

 
 

Dankzij een doordacht modulair 
ontwerp kan de Hi-cap eenvoudig 
geopend worden voor onderhoud, 

service en 
schoonmaakwerkzaamheden. 

 

 
 

Broodkruimels worden tijdens het 
snijden opgevangen in een brede en 
steile kruimelgoot om uiteindelijk in 

een grote en makkelijk toegankelijke 
kruimelbak terecht te komen. 

D/ Cross Snijder Hi-cap 
Volautomatische broodsnijder voor de (semi)-industriële bakkerij 
 
 Snijdt tot max. 2.400 broden per uur 
 Uitgerust met Daub's uniek snijsysteem van kruisend snijdende messen 
 Lange standtijd van de messen 
 Snijdt strak en snel door elke broodsoort (zelfs vers brood) 
 Snelheden van in- en uitvoerband zijn onafhankelijk van elkaar in te 

stellen 
 Zwenkwielen met rem maken de machine makkelijk verplaatsbaar 
 Instelbare geleidingsstrip op de invoerband 
 Vaste in- en uitvoerband behoeven geen aanpassing of instelling bij 

gebruik 
 Modulaire in- en uitvoerband zijn simpel te demonteren en geschikt 

voor in de vaatwasser 
 Retourknop voor het laatste brood 
 Dankzij slim modulair ontwerp makkelijk toegankelijk voor schoonmaak, 

service en onderhoud 
 Max. brood maat (BxH) 52 x 16 cm (Minimale hoogte 4 cm) 
 Standaard verkrijgbaar in snedediktes van 10, 11, 12 en 14 mm 

(overige op aanvraag) 
 Grote en makkelijk toegankelijke kruimelbak 
 Door transparante deuren in de zijkant een constant zicht op het 

snijmechanisme 
 Steile kruimelgoten zorgen ervoor dat alle kruimels netjes in de 

kruimelbak vallen 
 Eenvoudig schoon te maken dankzij dubbele deuren aan beide kanten 

van de machine 
 Aparte snelheidsregeling voor zowel invoer- als uitvoerband 
 Retourknop voor laatste brood 

  



Daub Bakery Machinery | Nieuwkerksedijk 10 | 5051HT Goirle | Nederland | info@daub.nl 

www.daub.nl 

 

 
De D/ Cross Snijder Hi-cap is uitgerust met een uniek snijsysteem van 
kruisend snijdende messen. Hiermee wordt het brood onder een hoek 
gesneden en maakt het mes een extra lange snijslag waardoor het brood 
sneller gesneden wordt (zelfs vers brood). 
 
Jaren van wereldwijde ervaring hebben aangetoond dat met dit unieke 
snijsysteem messen tot drie keer langer meegaan in vergelijking met 
gebruikelijke snijmachines. 
 

 
 
Dankzij een uniek modulair ontwerp bestaande uit drie geïntegreerde 
modules is de D/ Cross Snijder Hi-cap makkelijk te openen voor 
schoonmaak, service en onderhoud. Door eenvoudig de in- en 
uitvoermodules te ontkoppelen komt het snijmechanisme compleet vrij te 
staan en is zodoende van alle kanten makkelijk toegankelijk. 
 
Opties 
 RVS Uitvoering 
 Getefloneerde messen 
 RVS messen 
 Oliesmering 
 Aanvoerplaat voor extra broden 
 Uitvoertafel met zakopblazer; naar keuze links of rechts van de 

machine 
 Uitvoertafel met dubbele zakopblazer (links en rechts) 
 Speciale snededikte 
 Broodopvangplaat aan het eind van de uitvoerband 
 Automatische stopbeveiliging bij volle uitvoerband 
 Aanvoerplaat voor extra broden 
 
Accessoires 
 Set van 40 messen 

- Stalen messen 
- Getefloneerde messen 
- RVS messen 

 Extra snijmodule voor 2e snededikte 
 
Vermogen 2,0 kW, 1-fase, netto gewicht 480 kg 
BxDxH 66 x 234 x 157 cm 

 
 

 
 

Instelbare invoergeleidingsstrip voor 
verschillende soorten en maten 

brood. 
 

 
 

Makkelijk schoonmaken door 
eenvoudig twee transparante deuren 
aan beide kanten van de Hi-cap te 

openen. 
 

 
 

Door transparante deuren aan de 
zijkanten zijn zowel het snijden als 
de invoer- en uitvoer van het brood 

eenvoudig te controleren. 
 

 
 

Onafhankelijk instelbare snelheden 
voor de in- en uitvoerbanden, 

retourknop voor laatste brood en in 
hoogte instelbare bovenband aan de 

invoerzijde. 

 


