
Ultrasoon Snijmachine voor gebak
UC-400  



Elegant, vol van smaak en een lust voor het oog.
De consument is in toenemende mate op zoek naar
eerlijke, ambachtelijke producten voor een aantrekkelijke 
prijs. Van versgebakken taart tot overheerlijke petit-fours, 
alles is geoorloofd voor een warm verwenmoment met 
familie en vrienden.

Met meer dan 20 jaar ervaring verstaan we ons vak en 
hebben we respect voor het ambacht. Wij zijn bekend met 
de uitdagingen van deze tijd en weten als geen ander dat
de verwerking van gebak en patisserie beter, sneller en 
eenvoudiger moet.

Kwaliteit is de trots van écht vakmanschap. Met liefde en 
passie voor het eindproduct werken wij nauw samen met 
onze partners om tot innovatieve totaaloplossingen te 
komen. Gebruiksvriendelijk, hygiënisch en kostenbesparend. 
Klantspecifieke oplossingen die vertrekken vanuit ambitie
en uitdaging én resulteren in een e�ciënte productie.

Ultrasoon snijden van rond en plaatgebak
Als bakker besteedt u ontzettend veel aandacht aan de 
kwaliteit van uw gebak. Smaak en uitstraling dienen 
uitermate perfect te zijn, ook wanneer u deze wil
portioneren. De Ultrasoon Snijmachine van Rens Bakery 
Solutions is in staat om zowel rond gebak als plaatgebak in 
zeer strakke sneden te snijden. En als kers op de taart kunt
u uw smaakvolle kunst in elk gewenst formaat snijden. 

Algemene beschrijving
Door de kleine footprint en snelle verplaatsbaarheid kan de 
UC-400 snijmachine gemakkelijk in elke productielocatie 
worden geplaatst. De ultrasoon snijtechniek maakt het 
mogelijk om zeer schone, strakke en scherpe sneden in
het gebak te maken.  De ultrasoon snijmachine is geschikt 
voor het snijden van: 
• Ronde taarten en vlaaien in punten; 
• Plaatgebak in rechthoekige blokjes en optioneel  
 driehoekige vormen; 
• Handmatige invoer en uitvoer van product 
De snijmachine voldoet aan de hoogste normen en waarden 
van voedselveiligheid en hygiëne. Via het gebruiksvriende-

lijke touchscreen scherm
kunnen recepten vooraf
worden geprogrammeerd 
waardoor een nog snellere
en constante productie is 
gegarandeerd. De gehele 
machine bestaat uit aaneen-
gesloten RVS-materiaal, waardoor 
vuil zich niet kan ophopen in kiertjes. 

Kenmerken
• 30 kHz US Mes, lengte 210 mm,  snijhoogte tot 100 mm 
• 7 inch IP69K HMI touchscreen
• Ultrasone snijtechniek inclusief scara robot voor het  
 snijden van diverse vormen 
• Gemakkelijk schoon te houden dankzij hygiënisch  
 ontwerp
• Open front geeft een goed zicht op het proces 
• Lichtvenster en uitneembare productdragers
 ondersteunen een e�ciënte productie
• Verrijdbaar 
• Remote service via Internet 
• Maximale plaatafmeting 600 x 400 mm
• Rond gebak tot 2x 300 mm
• Hoge betrouwbaarheid

Optioneel
• Andere mesconfiguraties
• Diagonaal snijden mogelijk
• Uitneembare productdragers voor verschillende 
 producten
• Passieve reiniging van mes (nat)

Technische specificaties
Voeding: 1 fase 230V 16A
Breedte: 1.650 mm  (transportbreedte 1.250 mm)
Hoogte:  1.800 mm 
Diepte:  900 mm
Gewicht:  ca. 450 Kg
Lucht:  6 Bar droog
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