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De SLIM afweger is ontworpen 
voor dagelijks intensief gebruik. 
Uitgerust met een elektronisch 
instelbare snelheidsregelaar en 

(dag)teller.

Veilig en hygienisch: er blijven 
geen deegresten achter in 

de zuiger waardoor de Slim 
schoon blijft en makkelijk tussen 

verschillende deegsoorten 
gewisseld kan worden.

RVS cylinder met voedsel 
gekeurde zuiger. Keuze uit 
enkele of dubbele cylinder.

RVS trechter voor 50 kg of 90 kg 
deeg incl. veiligheidsdeksel. 

Dankzij de getefloneerde 
binnenkant blijfen er geen 
deegresten in de trechter 

hangen.

De SLIM is gebaseerd 
op een drukloos vacuum 
doseringssysteem waarbij 

het deeg in de cylinder wordt 
gezogen zonder gebruik 

van olie.

Tot

2200
(SLIM 2x200)

1100
(SLIM 700/1400/1700)

per uur

Voor zeer 
gehydrateerd en 

delicaat deeg

90%

Electronisch instelbare 
snelheidsregelaar, stukteller 

en gewichtsinstelling.
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met uniek vacuum doseringssyteem voor drukloos afwegen zonder olie
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Automatische RVS 
meelstrooier met continue 
of interval bestrooiing van 
afgewogen deegstukken 

(optie).

Optionele hoog 
transportband; voor 

het transporteren van 
deegstukken naar een hoogte 

van max 165 cm.

SLIM 700       :  80 - 700 gr.
SLIM 1400     :  200 - 1400 gr.
SLIM 1700     :  300 - 1700 gr.
SLIM 2x200   :  50 - 200 gr. 

Uitermate geschikt voor de professionele bakker en/of supermarkt. 
De compacte SLIM afweger maakt gebruik van een nauwkeurig drukloos 
vacuümsysteem (in tegenstelling tot een perscylinder). Deze techniek staat 
garant voor een superieure deegkwalitieit doordat de structuur van het 
deeg behouden blijft.

Opties
• Verlengde uitvoerband 50 cm (hoogte uitvoerband 70-80 cm)
• Verlengde uitvoerband 100 cm (hoogte uitvoerband 70-90 cm)
• Oliesmering van de trechterplaat
• Extra oliesmering in het duwblok (3 of 5 gaten)
• Verhoogd onderframe 10 of 30 cm
• Automatische meelstrooier
• Trechter voor 90 kg deeg
• Hoog transportband (tot 165 cm)
• Module met opbolgoot voor achter de SLIM
• Cylinderopboller voor deegstukken van 20-1200 gr voor achter de SLIM 
• Bovenlader voor 150L of 300L deeg
• Instelbaar vacuüm reductieventiel voor slap deeg
• Extra start/stop schakelaar naast de uitvoerband
• Aansluiting voor luchtdruk
• Uitvoerband met waafelstructuur
• Voorvormer / puntplaat op de uitvoerband
• Deegkrabber op de uitvoerband
• Optische veiligheidssensor op de trechter
• Snelontkoppeling trechter(blok) voor makkelijk en snel schoonmaken
• Voorbereiding voor zee slappe deegsoorten
• Afbuigplaat op uitvoerband (SLIM 2x200)
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