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Rijskast
met automatisch uitladen

• Automatisch uitladen

• Geringe plaatsinname

• Ergonomisch

• Hogere productiviteit

BAModellen

BA S

BA L

BA XL
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Kiemdodende lamp
met beschermluik (inbegrepen)

Uitklapbare opbolplaat 
inbegrepen

Voetbediening (inbegrepen) 
om handenvrij te werken

Bedieningspaneel
eenvoudig en ergonomisch

Sleutel
voor handmatige verplaatsing van 
de goten bij stroomonderbreking

Ergonomisch en complementair
Een schakelaar laat toe te kiezen 
tussen de rijskastmodi laden en 
uitladen, of een uv-reinigingscyclus 
uit te voeren.

BA
RIJSKAST MET AUTOMATISCH UITLADEN

BA is de naam van een gamma rijskasten die met de hand gevuld worden en automatisch uitgeladen kunnen worden, waardoor de omgang met 
het deeg voorzichtiger wordt, maar toch met als doel een hogere productiviteit te halen.
De BA wordt doorgaans gecombineerd met een hydraulische verdeler en een vormgeefmachine. Deze laatste wordt ofwel in het midden op de 
rijskast geplaatst (alleen verticale vormgeefmachine), wat een minimale plaatsinname verzekert, ofwel naast de rijskast (zowel verticale als hori-
zontale vormgeefmachine) op een gemotoriseerde afvoerband, wat voor meer ergonomie en rendement zorgt.
Deze kast is verkrijgbaar in 3 capaciteiten (te kalibreren in functie van de grootte van uw kneedtrog) en kan volledig worden gevuld dankzij het 
ontkoppelingssysteem (men vult de rijskast volledig en gaat vervolgens over naar de uitlaadmodus, met één persoon), of ze kan in continubedrijf 
worden gebruikt (gelijktijdig vullen en uitladen, met 2 personen).
De BA is uitgerust met een reeks kiemdodende lampen, voetbediening en elektrische stopcontacten voor een verdeler en een vormgeefmachine.
Als uw machine uitgerust is met standaardgoten, kunt u er deegklompen tot 650 gr in laden.

Tot 592 deegklompen van 350 gr

AFMETINGEN (IN MM)

S L XL

EIGENSCHAPPEN

Lengte/breedte van de goten (in cm) 106/14 136/14 136/14

Aantal goten 67 67 74

Totale capaciteit (deegklompen 350 gr)* 402 536 592

Nuttige capaciteit bij continubedrijf (deegklompen 350 gr)* 276 368 416

Transportband voor het uitladen van de deegklompen int. of ext. int. of ext. int. of ext.

Materiaal van de goten vilt vilt vilt

Voetbediening inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Opbol- en afsluitplaat inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Kiemdodende uv-lamp met beveiliging inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Aantal gewone/brede goten 67/53 67/53 73/59

Referentiegoot (blauw) inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig 0,25 Kw 0,25 Kw 0,25 Kw

Nettogewicht (in kg) 500 520 610

OPTIES

Synthetische goten • • •
Brede goten (16 cm) / stokbroodcapaciteit •  318 •    424 •     472

Waterafstotende goten (Arconet®) • • •

* De vermelde capaciteiten zijn geschatte waarden. Het aantal deegklompen per goot kan variëren afhankelijk van de aard van het deeg, 
het rijzen, de opbolling of de verdeling.
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1610 (L,XL)

1301 (S)  

Tandwiel met bronzen ring

Handig
Dankzij de hendel 
aan de zijkant kan de 
totale capaciteit van 
de rijskast worden 
gebruikt.

2 elektrische stopcontacten 
voor een vormgeefmachine en 
een verdeler


