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Getefloneerde roestvrijstalen 
dekselplaat (optie)

De Robopress is uitermate 
geschikt voor het maken 

van deeg- en boterblokken 
(43 x 43,5 cm). 

Instelbare drukregeling. 
Standaard op de Variomaat en 
een aantrekkelijke optie voor 

overige modellen.

Stevige hendel met 
sluitingsmechanisme voor het 

openen en sluiten van de deksel 
met één vloeiende natuurlijke 

handbeweging.

De Robopress heeft een 
roestvrijstalen deegkuip met 

voedsel gekeurde persplaat voor 
gelijkmatige vierkante deeg- en 
boterblokken. De Robopress 

is tevens geschikt voor 
gefermenteerde deegsoorten.

Solide stalen frame met 
afneembare zijpanelen

Alle Robotrad modellen 
hebben een deegkuip van 

43 x 43.5 x 12 cm voor 
max. 20 kg deeg.

RVS dekselplaat

De praktisch geplaatste 
handgrepen aan 

de voorkant bieden 
bescherming en zorgen 
ervoor dat de machine 

makkelijk verplaatsbaar is.

Robopress deeg- en boterpers  met vaste persplaat
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Staat op stevige 
zwenkwielen met rem.
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Robopress Variomaat De Daub Robopress is een hydraulische pers met een vierkante 
deegkuip speciaal voor het maken van deeg en boterblokken. 
Dankzij variabele perstijd kan de Robopress ook gebruikt worden 
voor het ontgassen van gefermenteerd deeg. De Robopress is 
gebaseerd op de Robocut maar uitgerust met een persplaat in 
plaats van een verdeelschijf.

De Robopress is ontwikkeld volgens strenge internationale hygiëne 
en veiligheidsvoorschriften. Door de roestvrijstalen kuiprand en 
voedsel gekeurde persplaat is de machine de zeer hygienisch en 
duurzaam in gebruik. 

Robopress
Persen en verdelen door de bedieningshendel naar boven en naar 
beneden te bewegen.

Robopress Variomaat
Bediening met bedieningshendel en tiptoetsen; volautomatisch 
persen na het sluiten van de deksel inclusief vergrendelen, 
ontlasten en ontgrendelen van de deksel; tot 10 instelbare 
programma’s voor persen en verdelen. Standaard uitgerust met 
instelbare drukregeling.
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Volledig automatisch, opstarten, 
vergrendelen en openen van 

de deksel aan het eind van de 
produktiecyclus. De Robopress 
Variomaat heeft bovendien een 

instelbare perstijd voor nog meer 
persmogelijkheden.

https://www.facebook.com/DaubBakeryMachinery
https://www.linkedin.com/company/daub-bakery-machinery-b.v./
https://twitter.com/DaubBakeryMach
https://instagram.com/daub_bakery_machinery
https://www.youtube.com/user/DaubBakingHolland
http://www.daub.nl

