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.Type Slitmaster BS201  
 
Voor het snijden van alle groente en fruit 
in een grote diversiteit van maten vormen. 
 
 
 
Capaciteit:     tot 1.200 Kg/ per uur 
 
 
Beschrijving:  
 
Via de invoerband wordt het product ingevoerd richting de 
messen. De bandbreedte is 125mm en de producten kunnen 
willekeurig op de band geplaatst worden. Via een d
aan de bovenzijde wordt het product gelijkmatig door de 
messen gevoerd waardoor een steeds identieke snit volgt. Do
middel van het eenvoudig te gebruiken bedieningsp
de snijmaat en de bandsnelheid geregeld worden zodat
product in elke gewenste vorm gesneden kan worden. Doo
grote aanbod aan messen kan vrijwel elke vorm van snit en elk 
product toegepast worden. 
De messen staan bekend als de scherpste en duurzaamste op 
de markt en kunnen (afhankelijk van de variant) tot wel 6 keer 
geslepen worden.   
Deze machines is eenvoudig schoon te maken doordat in 2 
minuten tijd het mes en het transport gedeelte ontmanteld kan 
worden. Het uitwisselen van een mes kost u niet meer dan 15 
seconden. 
Deze machines zijn tevens uitgerust met noodstoppen welke d
machine buiten gebruiksvriendelijk ook bijzonder veilig mak
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Alle slijtage onderdelen zijn te krijgen als reserve onderdelen. 
De machine kan geleverd worden met verschillende maten fram
machines  
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BAND SNIJMACHINE 

 Type Slitmaster BS201  
 

en fruit in elke willekeurige vorm van snit 
an 1mm tot wel 40mm. De maximale invoermaat is 125mm breed en 95 hoog. 

 Revolutionaire kwaliteit 
ste snit mogelijk 

van de messen 
e markt 

 
 

 
Andere afmetingen en capaciteiten beschikbaar op aanvraag 

BS201 

 

Voor het snijden van groenten 
v
 
Voordelen: 

 De be
 Verhoogd snij rendement 
 Verhoogde levensduur 
 Snelste messenwissel op d

 
 

 

 Capaciteit tot 1.200 Kg/uur* 

   

 Product Invoer Continu / verenkeld 
 
 Machine afmetingen 1113 x 597 x 1270 mm. 

 Diameter product invoer max 125mm breed 
max 95mm hoog  

Afmetingen product uitvoer 1 – 40mm  
 1,15Kw, 

220/400V 5Stroomverbruik 0Hz 
 

Machine gewicht 124 kg   
 Waterverbruik 0 m³/hour 

 RVS, glas 

 Materialen 
 
 

gepareld, 
ponenten en 
rdelen van 

aandrijfcom
andere onde
normaal materiaal 

 
 

 Afhankelijk van de soort snit en de snijmaat 
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   Slicing Disk Cutter Single Type Slicing Disk Cutter Twin Type 
 

   Sticking Cutter SingleType  15x15mm) Sticking Cutter Twin Type (3x3mm) 
 
 

   
 Slicing Disk Cutter for Sweet PotatoSticking Cutter Twin Type(3x6mm) 

 

   
Sticking Cutter TwinType(1.0X1.0mm) Adjustable Slicing Disk  Twin Type  

 

   Shredding Cutter Grating Cutter
 
 

   
Single Cutter Twin Cutter  
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et vergt niet meer dan 2 minuten om het mes en de aanvoerband te verwijderen waarna de machine gereed is 
Onderdelen verwijderen voor reiniging is snel en eenvoudig. 
 H
voor schoonmaak. Door het verwijderen van het mes en de band komt u gemakkelijk op alle plaatsen waar zich 
enig vuil zou kunnen bevinden. Door deze procedure regelmatig te herhalen zorgt u voor de hoogste mate van 
hygiëne en de langst mogelijke levensduur van de machine en onderdelen. 
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