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Automatische broodsnijmachine

•	 Zuivere	lijnen
•	 Geruisloos
•	 Maximale	veiligheid
•	 Ergonomie	&	automatisering			

Eco+ Modellen

Eco+ 450
Eco+ 450M
Eco+ 600
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Verwijderbare kruimelbak
Bereikbaar door de frontplaat open 
te kantelen.

zakhouder
ergonomisch geplaatst
Links of rechts

in optie: Inklapbare zakblazer

Bovenkap 
om het te snijden brood te plaatsen. 
Zodra ze gesloten wordt,
start het snijproces

AFMETINGEN (in mm)

Eco+  
AUTOMATISCHE BROODSNIJMACHINE

Ons nieuwe gamma van automatische broodsnijmachines. Ergonomie, veiligheid, design en een geruisloze werking vormen de 
basis van deze machines, die hun robuustheid al hebben bewezen.

De Eco+ is beschikbaar met snijbreedte 45 en 60 cm. Om te kunnen voldoen aan de geldende veiligheidsnormen, is de Eco+ 
standaard uitgerust met een volledig automatische kap met automatische start en opening. Als optie kan een optisch vei-
ligheidsrek geïnstalleerd worden. Kleuroptie beschikbaar.

ECO+ 450 ECO+ 450M     ECO+600

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm) 44 x 31 x 16 44 x 31 x 16 60 x 32 x 16

Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig 0,49 Kw 1,1 Kw 400V driefasig 0,49 Kw

Nettogewicht (in kg) 165 175 180

NAAR KEUZE

Dikte van de sneden (in mm) 9 tot 18 9 tot 12 11 tot 18

Hoogte van de broodpers Laag, normaal, hoog Normaal Laag, normaal, hoog

OPTIES

Inklapbare zakblazer • • •
Lichtsensor • • •
Verhoging van 4 cm • • •
Drukselectieschakelaar voor de broodpers • • •
Dubbele snede - - •
Speciale kleur • • •
Bovenkap • • •
Broodteller • • •

Gemicroniseerd 
messensmeersysteem om broden 
met een hoog gehalte aan rogge te 
snijden. Dit door JAC ontwikkelde 
systeem verzekert een minimaal 
verbruik (120 ml/1000 broden) en 
een constante zuiverheid, zowel voor 
het snijden als voor de machine.
Beschikbaar op de ECO+ 450M

“M”-systeem

www.jac-machines.com

Tot 300 snijbeurten/uur 

STANDAARDKLEUREN

RAL 9010

RAL 3013

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1015

optie

in optie: lichtsensor


