
Nog nooit was brood snijden zo hygiënisch, 
zo stil, zo snel: PRIMUS 400

Snij op premium niveau met de PRIMUS 400 en geniet daarbij 
van de voordelen van het nieuwe premium hygiënisch design. 
De open bouwvorm verlegt daarbij de normen inzake innovatie 
volledig. Zo hygiënisch was brood snijden nog nooit.

Uitstekende snijresultaten voor alle soorten 
brood (ook ovenvers) in beproefde TREIF 
kwaliteit, een op elk moment zacht geluid 
en een enorm snijtempo inclusief de keuze 
uit twee snelheden — dat en meer biedt de  
PRIMUS 400.

www.treif.com

PRIMUS 400: Het premium model

In beproefde TREIF kwaliteit snijdt de 

PRIMUS 400 alle soorten brood (leng-

te van de inlegschacht: 400 mm), van 

zacht toastbrood tot en met dubbel 

gebakken brood met een harde korst 

(ook ovenvers) — consequent zonder 

oliën van de messen.

Met een hoger snijtempo staat men 

sneller weer klaar voor de klanten. 

De PRIMUS 400 is standaard uitge-

rust met twee snelheden (130 of 220 

sneden/minuut). Kies met een druk op 

de knop.

Voor zuivere sneden zorgt de PRIMUS 

400 zelfs bij gemarmerde cake met 

chocoladeglazuur. Natuurlijk is de ma-

chine ook geschikt voor zandkoeken, 

kerststollen en krentenbroden.

Uniek is de open bouwvorm. Gewoon de 

deur openen, de schacht om het brood weg 

te nemen uithangen, en alles kan snel worden 

schoongemaakt. Hier wordt hygiëne helemaal ni-

euw gedefinieerd.

Op wens halveert de PRIMUS 400 

het brood of snijdt het maar half. De 

automatische snedenhouder steunt 

daarbij de sneden en maakt het zo 

gemakkelijker om het gesneden brood 

weg te nemen.



Premium: van het snijden tot aan de reiniging

Het premium hygiënisch design overtuigt met unie-
ke open bouwvorm. Zelfs de schacht om het brood 
weg te nemen kan worden uitgehangen om hem 
schoon te maken. Vervuilingen in het technische ge-
deelte (bijv. door meelstof) zijn uitgesloten, omdat 
dat volledig is gescheiden van het snijgedeelte.

Uw voordelen in één oogopslag:

•	 Premium hygiënisch design: open bouwvorm, uithangen 
van de schacht om het brood weg te nemen om deze 
schoon te maken mogelijk, talrijke sleufopeneningen om 
alles snel schoon te vegen, volledige scheiding van snij- 
en technisch gedeelte

•	 Zacht geluid: snijden met zo min mogelijk geluid/optima-
lisering van het beproefde systeem van de geluiddem-
pende borstels (TREIF patent)

•	 Twee snijsnelheden (standaard): tot wel 220 sneden/
minuut, te kiezen met een druk op de knop

•	 Universele broodsnijmachine: snijden van alle soorten 
brood (ovenvers), geen oliën van de messen

•	 Bedieningssysteem met één knop voor alle functies (in-
stelling van de dikte van de sneden, voor halve broden, 
van het aantal sneden en van de snijsnelheid)

•	 Lange levensduur van het cirkelmes door speciale 
coating en bijzondere vertanding; hoge kwaliteitsnorm 
dankzij eigen productie van de messen (nanoBlade); een-
voudige reiniging van de messen zonder demontage

•	 Eenvoudige hantering dankzij automatische sneden-
houder

•	 Houder voor broodzakken (standaard); mesbescherming, 
vak voor clips (optioneel)

•	 Levering van de machine inclusief een paar tegen sni-
jwonden beschermende handschoenen en gereedschap 
voor mesvervanging

Technische gegevens:

Met een druk op de knop kunnen 
twee snelheden worden gekozen

Standaard

Max. sneden/minuut 130/220 (al naargelang 
keuze van de snelheid)

Inlegschacht doorsnede (mm) 330 x 150

Inlegschacht lengte (mm) 400

Dikte van de sneden (mm) 4–24 (instelbaar in 
stappen van 0,5 mm)

Afmetingen behuizing (mm)

Breedte /Diepte/ Hoogte 800 / 700 / 1.050

Bedrijfsspanning 230 V

Voorzekering in de voedingsleiding 16 A

Aansluitwaarde (kW) 0,9

Gewicht (kg) 215
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Met de praktische 

houder voor broodzak-

ken is de PRIMUS 400 

standaard uitgerust.

Het beproefde systeem 
van de geluiddempende 
borstels (TREIF patent) 
werd geoptimaliseerd en 
grondig herzien. Het re-
sultaat: een nog zachter, 
aangenaam geluid, ook 
bij hoog snijtempo.

Het speciaal gecoate en 

vertande cirkelmes is ui-

teraard ook afkomstig uit 

de eigen productie van 

TREIF. Als enige fabrikant 

van broodsnijmachines 

vervaardigt TREIF de mes-

sen zelf.

HOOFDKANTOOR:

TREIF Maschinenbau GmbH

Toni-Reifenhäuser-Str. 1

D-57641 Oberlahr

Tel. +49 2685 944 0

Fax +49 2685 1025

E-Mail: info@treif.com
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