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Verticale vormgeefmachines

• 3 walsrollen

• Ergonomische handgrepen

• Snelle vervanging van de transportbanden

Unic Tradi FormaModellen

Unic
Tradi
Forma



UNIC TRADI FORMA

EIGENSCHAPPEN

Gewicht van de deegklompen (in gr) – min./max. 50/1200 50/1200 50/1200

Maximale productiesnelheid 1 200/u 1 200/u 1 200/u

3 voor voedingsmiddelen geschikte walsrollen standaard standaard standaard

Snelheidsregelaar - inbegrepen 1

Afvoer plat brood - - inbegrepen

Bediening links/rechts standaard/op vraag standaard/op vraag standaard/op vraag

Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig 1,1 Kw 1,1 Kw 1,1 Kw

Nettogewicht (in kg) 210 230 230 

OPTIES

Roestvrijstalen bekleding • • •
Standaardsokkel op wieltjes (hoogte min. 80 cm) • • •
Sokkel met opbergruimte • • •
Aanvoerband • • -

Band spitse uiteinden • • •
Zijgeleidingen • • •
Afvoerband TRF20 (1 m nuttig oppervlak) • • •
Afvoerband TRF30 (2 m nuttig oppervlak) • • •
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Platte broden (enkel Forma) 
Door de frontplaat te openen, kunt u 
het deeg tot plat brood walsen.

Uitklapbare plaat

Snelle demontage van de 
transportbanden

Ergonomisch
De handgrepen verzekeren precisie 
en comfort.

Memotafel voor het registreren van 
instellingen
droog uitwisbaar

Draaggrepen

Unic  Tradi   Forma
VERTICALE VORMGEEFMACHINES

JAC biedt u een uitermate volledig gamma verticale vormgeefmachines aan. Naast het feit dat deze machines weinig plaats innemen, 
zijn ze ook bijzonder multifunctioneel en standaard uitgerust met 3 walsrollen.
De UNIC is onze best verkopende machine en is voorzien van ergonomische handgrepen die u gemakkelijk en nauwkeurig laten 
werken. Verder is ze uitgerust met een wollen transportband waarop u uw deeg in alle zachtheid kunt vormen (optie Whooltop of 
synthetisch op aanvraag). Ze beschikt ook over een handig systeem van verwijderbare behuizingen waardoor het vervangen van de 
transportbanden supersnel verloopt.
De TRADI omvat alle eigenschappen van de UNIC, met daarbovenop nog een snelheidsregelaar die toelaat om erg vochtig deeg nog 
voorzichtiger te behandelen (de TRADI staat voor traditie).
De FORMA omvat alle eigenschappen van de UNIC, alsook de gepatenteerde optie Plat Brood (kebab, Faluche® ...). Schakel de 
transportband vooraan in en de machine gaat in walsmodus, waarbij uw platte broden worden afgevoerd via een gemotoriseerde 
afvoerband.
Al onze vormgeefmachines kunnen optioneel ook worden gemonteerd op sokkels (2 modellen) of op gemotoriseerde afvoerbanden 
van het type TRF.

Tot 1 200 stuks/uur


