
KRAJALNICA PÓŁAUTOMATYCZNA

KRAJALNICA AUTOMATYCZNA

KRAJALNICA SAMOOBSŁUGOWA

KRAJALNICA PÓŁAUTOMATYCZNA, AUTOMATYCZNA, SAMOOBSŁUGOWA 

Model DINO
Moc kW 0,75

Zasilanie V 230 / 400
Wydajność szt./h 280

Maksymalna długość chleba mm 420
Grubość kromki mm 11 / 12 / 13

Ilość noży tnących szt. 36 / 34 / 32
Waga kg 140

Szerokość mm 600
Długość mm 700

Wysokość mm 1200

uniwersalna krajalnica manualna do krojenia 
pieczywa zarówno w punktach sprzedaży jak  

i w zakładach rzemieślniczych

krajalnica może pracować w trybie
automatycznym albo półautomatycznym

krajalnica doskonała do sklepów 
samoobsługowych, gdzie klient samodzielnie  

kroi zakupione pieczywo

regulacja prędkości krojenia (potencjometr); 
obsługa (podanie i odbiór chleba) odbywa się  

od frontu

zastosowane rozwiązania gwarantują całkowite 
bezpieczeństwo użytkownika podczas obsługi

zwarta i kompaktowa obudowa pozwala na 
wkomponowanie urządzenia w sklepach 

 między lady wystawowe lub regały z pieczywem

regulowana siła docisku i posuwu chleba; 
szybka wymiana noży

system sprężyn naciągowych samoczynnie 
reguluje nacisk na krojony chleb, tak aby nie był 

on gnieciony

zastosowane rozwiązania gwarantują całkowite 
bezpieczeństwo użytkownika podczas obsługi

możliwość doposażenia w rozdmuchiwacz do 
worków

krajalnica uruchamiana jest przez podniesienie  
i opuszczenie górnej osłony lub za pomocą 

jednego przycisku
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Model TKC-134
Moc kW 3

Zasilanie V 400
Wydajność szt./h 1500

Maksymalna długość chleba mm 380
Długość noży cal 134

Grubość kromki mm od 9 do 15 mm
Waga kg 240

Szerokość mm 650
Długość mm 2670

Wysokość mm 1180

KRAJALNICA BĘBNOWA

KRAJALNICA TAŚMOWA, BĘBNOWA

wydajność do 1500 bochenków na godzinę, w 
zależności od gatunku chleba stopnia wypieczenia 

i wystudzenia

krajalnica przeznaczoona do przemysłowego 
krojenia pieczywa

noże taśmowe o dużej żywotności, niestanowiące 
problemów podczas wymiany

obudowa w całości wykonana ze stali 
kwasoodpornej, certyfikat bezpieczeństwa CE

Model ARA
Moc kW 0,9

Zasilanie V 400
Wydajność szt./h 1500

Maksymalna długość chleba mm 420
Długość noży cal 134

Grubość kromki mm 11 / 12 / 13
Waga kg 300

Szerokość mm 600
Długość mm 2670

Wysokość mm 1180

KRAJALNICA TAŚMOWA

wydajność do 1000 bochenków na godzinę, 
w zależności od gatunku chleba, stopnia 

wypieczenia i wystudzenia

możliwość regulacji wysokości krojonego 
pieczywa zgodnie z jego rozmiarem

bardzo wydajna i ekonomiczna maszyna 
przeznaczona do krojenia różnego rodzaju chleba

taśmy transportowe z tworzywa o podwyższonej 
odporność na ścieranie
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