
Blok Snijmachine
BC-600  



    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 kosten-
besparend. Klantspecifieke oplossingen die vertrekken 
vanuit ambitie en uitdaging én resulteren in een
e�ciënte productie.

Snij-oplossing voor boterproducten
Boter, margarine en organische vetten zijn ingrediënten 
die in een bakkerij veelal worden gebruikt. Eenheden van 
wel 10 tot 25 kg dienen eerst handmatig naar passende 
portiegroottes verwerkt te worden voordat deze in de 
bereiding kunnen worden gebruikt. Een zeer tijdrovende 
en belastende handeling gedurende het productieproces. 
Wij bieden de oplossing! Met de BC-600 snijmachine van 
Rens Bakery Solutions snijdt u binnen no time de blokken 
in uw gewenste portiegrootte. Een versnelling van uw 
proces met de techniek die bij het product past.  

Algemene beschrijving
De BC-600 Blok Snijmachine beschikt over een op maat 
gemaakt snijraster. Middels een persinrichting worden de 
boterblokken door het raster gedrukt. Afhankelijk van het 
beoogde eindproduct kunnen strengen boter al dan niet 
verkleind worden tot blokjes.

De boterpers voldoet aan
alle belangrijke hygiënische 
standaarden op het gebied 
van voedselveiligheid.
Het hygiënisch ontwerp
met een hoge afdichtings-
waarde en hoogwaardige 
materialen zorgt voor kortere 
schoonmaaktijden en een hoge 
betrouwbaarheid. Dit resulteert in een lagere 
cost-of-ownership. De machine is flexibel verplaatsbaar 
en eenvoudig te integreren in elke productielocatie.

Kenmerken
• Capaciteit 500 tot 3.000 kg per uur
• Laadruimte 420 mm lengte
• Snijraster 320x400  mm (maatvoering raster
 klantspecifiek)
• Snijlengte instelbaar 
• Gemakkelijk schoon te houden dankzij hygiënisch 
 ontwerp
• Verrijdbaar 
• Hoge betrouwbaarheid

Optioneel
• Meerdere rastermaten
• Snij-inrichting tbv blokjes

Technische specificaties
Voeding: 1 fase 230V 16A (optioneel 230V) (0,2 KW)
Lengte: 2010 mm 
Hoogte: 2700 mm 
Diepte: 1190 mm 
Gewicht: ca. 660 kg 
Lucht: 6 Bar droog, 800 L/min 
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