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Bakken met kwaliteit

Gestimuleerd door feedback

Pro-actief in marketing

In ons streven naar perfectie zoekt
Daub Bakery Machinery constant
naar mogelijkheden haar produkten
te verbeteren en te optimaliseren.
Meer als ooit tevoren creeren onze
nieuwe ontwerpen meer
mogelijkheden en verzorgen de
nieuwe kleur combinatie’s een
aangename en aantrekkelijke
werkomgeving voor de bakker in
zijn of haar bakkerij.

Omdat wij in het bijzonder aan de
behoeften van de bakker naar meer
efficiency zonder kwaliteitsverlies
tegemoet willen komen, zijn onze
bakkerijmachines eenvoudig te
bedienen en makkelijk in
onderhoud. De totale bedrijfskosten
blijven zo laag, terwijl het
rendement hoog is.

Door de laatste ontwikkelingen in
de internationale bakkerijmarkten
nauwlettend te volgen en onze
pro-actieve benadering in de
ontwikkeling van oplossingen, helpt
Daub de traditionele bakkers en
bakkerijen de voortdurend stijgende
kwaliteitseisen van de klant te
vervullen.

Onze bakkerijmachines worden
ontwikkeld volgens de laatste
ergonomische voorschriften en zijn
bovenal duurzaam in gebruik. Zo
lopen de motoren alleen bij gebruik
van de machine waardoor
bespaard wordt op energiekosten,
de slijtage verminderd en de
levensduur van de machine wordt
verlengd.

Onze ruime kennis en ervaring van
veiligheids- en hygiëne
voorschriften garanderen dat de
bakkerijmachines van Daub de
zakelijke doelstellingen,
veiligheidseisen en wettelijke
verplichtingen van de bakker en de
bakkerij kunnen realiseren.

Als teken van vertrouwen in de
toekomst geeft Daub nu twee jaar
garantie op onderdelen. De kennis
en ervaring van de bakker in
combinatie met onze bewezen
innovatieve oplossingen zorgen
voor een hoge broodkwaliteit en
verbeteren de levenskwaliteit.

Bij ons onderzoeks- en
ontwikkelingsteam staat eenvoudig
bedieningsgemak van onze
machine centraal, samen met
eenvoudig onderhoud en een lange
levensduur.
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D/ Cross Snijder 208
semi industriële broodsnijder met
kruisend snijdende messen

D/ Cross Snijder 208 automatische broodsnijder voor de middelgrote bakkerij
De semi-industriële D/ Cross Slicer 208 is ontworpen ten behoeve van de kleine en middelgrote bakkerij. De
machine wordt standaard geleverd met een zakopblazer en een snelheidsregelaar voor beide invoerbanden. De
zijgeleidingen en de bovenste invoerband zijn instelbaar, afhankelijk van de breedte en hoogte van het brood. De
maximale capaciteit bedraagt 1.200 broden per uur, afhankelijk van het brood en de bediening.
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Een geïntegreerde zakopblazer aan
de uitvoertafel is standard.

Optionele invoergoot vergroot de
broodinvoer tot max. 15 broden. De
invoergoot is voorzien van
zijgeleiding voor brood met
verschillende breedte en is
bovendien volledig in te klappen.

Automatische oliesmering voorkomt
dat kruimels aan de messen blijven
plakken. Bij uitstek geschikt voor het
snijden van zware en harde broden.

De geleiding strips zijn instelbaar naar
gelang de afmetingen van het brood.

Solide stalen frame speciaal ontworpen
voor intensief dagelijks gebruik.

De dubbele invoerband heeft een
instelbare snelheidsregelaar.

Dankzij het unieke snijsysteem van kruisend
snijdende messen is de standtijd van de messen
tot drie keer langer.
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D/ Cross Snijder Hi-Cap
Continu broodsnijder voor de (semi) industriële
bakkerij

D/ Snijder Hi-Cap volautomatische broodsnijder voor de (semi)-industriële bakkerij
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).
De D/ Cross Snijder Hi-cap heeft een capaciteit van 2.400 broden per uur en is daarmee uitermate geschikt voor
een (semi)-industriële bakkerij. Deze robuust ontworpen broodsnijder heeft diverse unieke kenmerken waaronder
onafhankelijk snelheidsregeling van in- en uitvoerband, directe inkijk op het snijmechanisme, geleidingstrips en
retourknop voor laatste brood.
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Dankzij een uniek modulair ontwerp
bestaande uit drie geïntegreerde
modules is de D/ Cross Snijder Hicap makkelijk te openen voor
schoonmaak, service en onderhoud.

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

Onafhankelijk instelbare snelheden
voor de in- en uitvoerbanden,
retourknop voor laatste brood en in
hoogte instelbare bovenband aan de
invoerzijde.

De snelheid van de uitvoerband is apart instelbaar.
Daardoor ontstaat er meer ruimte tussen de broden, wat
het inpakken vergemakkelijkt.

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

Instelbare bovenband voor o.a. ambachtelijk
gebakken en ronde broden.

Broodkruimels worden tijdens het snijden opgevangen
door brede en steile geleidingstrips en komen zo
uiteindelijk in een grote en makkelijk toegankelijke
kruimelbak terecht.
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Verpakkingsmaten en gewichten
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Gewicht (kg)

B x D x H (cm)

D/ Cross Snijder 208

280

80 x 205 x 160

D/ Cross Snijder Hi-cap

500

80 x 240 x 190

Vormgeving

Kwalitatief distributienetwerk

After Sales

Met onze vormgeving en onze
technologie draagt Daub bij aan het
verbeteren van de broodkwaliteit bij
de ambachtelijke bakker. Het
verbeterde bedieningsgemak en de
ergonomische vormgeving van onze
machines maken van elke bakkerij
een plezierige werkomgeving.

Daub wordt wereldwijd
vertegenwoordigd door
gekwalificeerde agenten,
distributeurs en service
medewerkers. Dit uitgebreide
distributienetwerk is in vele jaren
zorgvuldig op- en uitgebouwd om
onze machines wereldwijd op
professionele wijze aan onze klanten
te presenteren evenals goede
service- en onderhoudsdiensten aan
te kunnen bieden.

Een competent en ervaren After
Sales team verzorgt indien nodig
alle gewenste ondersteuning na
aankoop zodat uw investering in de
hoog kwalitatieve bakkerijmachines
van Daub veilig en zeker is.
Voor meer informatie over onze
bakkerijmachines zie onze website
www.daub.nl of neem direct contact
op met Daub. Onze medewerkers
zijn gaarne bereid al uw vragen te
beantwoorden.

De distributeurs en agenten van
Daub kunnen u in uw eigen taal
vakkundig adviseren bij aankoop,
service en onderhoud op locatie
dicht bij huis.
Daub neemt deel aan alle grote
internationale handelsbeurzen
wereldwijd. Hetzij met een eigen
stand hetzij in samenwerking met
een van onze distributeurs.

www.daub.nl
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Modellen, types en technische
specificatie’s kunnen verschillen als
gevolg van voortdurende
aanpassingen en ontwikkelingen.

Gewichtsbereik en produktie capaciteit
vermeld in al onze publicaties zijn
indicatief en afhankelijk van
deegconsistentie en broodsoort.

Alle machines voldoen aan de CE
richtlijnen. De klant is verantwoordelijk
voor noodzakelijke aanpassingen aan
de lokale wetgeving en voorschriften.

Op al onze aanbiedingen en diensten
zijn onze algemene voorwaarden van
toepassingen die gedeponeerd zijn bij
de Nederlandse Kamer van
Koophandel en verkrijgbaar via
www.daub.nl
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