
6

Tafelbroodsnijmachines

• Design

• Kostenbesparend

• Compact dankzij frontale laadmogelijkheid

Pico - PicomaticModellen

Pico 450
Pico 450 M
Picomatic 450
Picomatic 450 M

PICO

PICOMATIC
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OPTIE: 
Sokkel met 
wieltjes
Stevig en met rek 
voor het opbergen 
van de zakken.
Hoogte: 62 cm

Systeem voor het smeren
van de messen, om broden met 
kleverig kruim te snijden. Dit 
door JAC ontwikkelde systeem 
verzekert een minimaal verbruik 
(120 ml/1000 broden) en een 
zuivere snede.

Digitaal scherm 
Deelt de gebruiker mee wanneer de 
messen vervangen moeten worden 
en bij de machines met het “M”-
smeersysteem wanneer het voor 
levensmiddelen geschikte smeermiddel 
bijgevuld moet worden.
> standaard op de PICOMATIC

Veiligheidskap
In optie is een veiligheidskap 
verkrijgbaar die de broodsnijmachine in 
werking stelt en die na het snijden ook 
automatisch weer opengaat.

Thermisch gevormde schuif
vervaardigd in een slijtagebestendig 
technopolymeer, biedt een 
opvangcapaciteit van 7 liter voor 
kruimels.

JAC Flaps 
zijn vervaardigd in een technopolymeer 
met hoge dichtheid en zorgen ervoor dat 
de sneden van het brood na het snijden 
bij elkaar blijven en het brood makkelijk 
kan worden vastgenomen.

Intelligent Slicing Concept
Automatisch permanent beheersysteem 
voor het snijden van brood in functie 
van de consistentie ervan. Hiermee kan, 
zonder tussenkomst van de operator, 
zowel luchtig, knapperig als vast brood 
worden gesneden.

AFMETINGEN (in mm)
STANDAARDKLEUREN

RAL 9010

RAL 3013

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1015

Pico Picomatic
HANDMATIGE BROODSNIJMACHINE AUTOMATISCHE BROODSNIJMACHINE

PICO 450 PICO 450M PICOMATIC 450 PICOMATIC 450M

EIGENSCHAPPEN

Max. afmetingen van het brood (l x b x h) (in cm)  44 x 30 x 18 44 x 29 x 18 44 x 30 x 18 44 x 29 x 18

Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig 0,49 Kw  1,5 Kw 400V driefasig 0,49 Kw 1,1 Kw 400V driefasig

Nettogewicht (in kg) 105 115 105 115

NAAR KEUZE

Dikte van de sneden naar keuze (in mm) 9 tot 18 9 tot 12 9 tot 18 9 tot 12

Hoogte van het brood Laag, normaal, hoog normaal Laag, normaal, hoog normaal

OPTIES

Sokkel met wieltjes • • • •
Veiligheidskap met automatische start en opening • • standaard standaard

Dubbele snede • •

“M”-systeem

> in optie op de PICO 
     en de PICOMATIC in 400 V driefasig

> standaard op de PICOMATIC

> in optie op de PICO, 
     standaard op de PICOMATIC

Tot 200 snijbeurten/uur Tot 200 snijbeurten/uur

www.jac-machines.com

Pico is een bijzonder ergonomische tafelbroodsnijmachine dankzij de frontale laadmogelijkheid. Doordat ze weinig ruimte inneemt, kan 
ze ook perfect worden ingebouwd in een bakkerijmeubel. Picomatic, het automatische model, is nog compacter en nog ergonomischer. 
Verkoopt u brood met kleverig kruim, dan bekijkt u best de ‘Misch’-modellen met smering van de messen. Kap achteraan met automa-
tische start. Sokkel met opbergrek in optie. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
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