PRIMUS 400: Premium-modellen
Brødskæring har aldrig været så hygiejnisk,
støjsvagt og hurtigt: PRIMUS 400
Skær brød på et højt kvalitetsniveau med PRIMUS 400 og nyd
de unikke fordele ved det nye Premium-Hygiene-Design. Det
åbne design sætter helt nye standarder. Det har aldrig været
så hygiejnisk at skære brød.
Fremragende skæreresultater for alle slags
brød (selv friskbagte fra ovnen) i dokumenteret TREIF-kvalitet, altid en diskret lyd og en
fremragende skærehastighed, herunder valget mellem to skærehastigheder - PRIMUS
400 tilbyder dette og meget mere.
Med

dokumenteret

TREIF-kvalitet

skærer PRIMUS 400 alle slags brød
(indfødningslængde: 400 mm), fra
blødt sandwichbrød til dobbeltbagt
brød med hård skorpe (selv friskbagt
fra ovnen) - konsekvent og uden
knivmøring
Den hurtigere skærehastighed betyder, at du hurtigere kan vende tilbage
til dine kunder. PRIMUS 400 har to
hastigheder som standard (130 eller 220 skiver/minut). Vælg blot den
ønskede hastighed med et tryk på en
knap.
Om nødvendigt skærer PRIMUS 400
brødet i halve eller skærer kun halvdelen af brødet i skiver. Den automatiske skiveholder holder skiverne under skæreprocessen, hvilket gør det
muligt nemt at fjerne det skårne brød.

PRIMUS 400 skærer endda skarpe
skiver af marmorkage med chokola-

www.treif.com

deglasur. Selvfølgelig, kan maskinen

Det åbne design er unique. Blot åbn maskin-

også skære madeira kage, stollen og

døren og fjern dækslet, så er det nemt at rengø-

rosinbrød.

re. Designet fuldender begrebet hygiejne.

Premium-kvalitet - fra skiver til rengøring
Vores Premium-Hygiene-Design byder på et unikt
åbent design. Selv udkastslisken kan afmonteres
til rengøring. Forurening i den tekniske sektion (for
eksempel fra melstøv) forhindres ved fuldstændig
adskillelse fra skæresektionen.
Tekniske data:
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To skærehastigheder kan vælges
med en knap.

Standard

Maks. skiver/minut

130/ 220 (afhængig af

Tværsnit af produkt (mm)

330 x 150

Indfødningslængde (mm)

400

Skivetykkelse (mm)

4–24 (justerbar i trin på

800

700

800

skærehastighed)

Bredde/dybde/højde (mm)

800 / 700 / 1.050

Driftsspænding

230 V

1050

1050

0,5 mm)

Husets dimensioner (mm)

Forspænding i forsyningsledningen 16 A
0,9

Vægt (kg)

215
Kniven er naturligvis

la-

vet af TREIF med en unik
fortanding og en speciel
slibende finish. TREIF er

Et overblik over fordelene:
Premium-Hygiene-design: Åbent design, aftagelig
udkastsliske for rengøring, mange åbninger til hurtig
bortfejning ud af krummer, fuldstændig adskillelse af
skæresektioner og tekniske sektioner

brødskæremaskiner,

•

Behagelig lyd: Lydoptimeret skæring/optimering af
det dokumenterede system af lydabsorberende børster
(TREIF-patent)

•

To skærehastigheder (standard): Op til 220 skiver/minut, kan vælges med en knap (standard)

•

Universel brødskæremaskine: Skærer al slags brød (selv
frisk fra ovnen), ingen knivsmøring påkrævet

•

Betjeningssystem med én knap til alle funktioner (indstilling af skivetykkelse, halvering af brødet, antal skiver
og skærehastighed)

•

Langsigtet brug af cirkulær kniv takket være speciel
slibende finish, høj kvalitetsstandard på grund af egen
knivfremstilling (nanoBlade), nem rengøring af kniven
uden demontering

•

Enklere håndtering takket være den automatiske skiveholder

•

Maskinleverancen omfatter: Knivbeskyttelse, et par
skærebestandige handsker og et knivudskiftningsværktøj

•

Opbevaring til clips til lukning af brødposer (ekstraudstyr)

der

fremstiller knivene selv.

Knivbeskytteren sikrer
sikker rengøring af maskinen. Knivbeskytteren
medfølger ved levering.
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Systemet med lydabsorberende børster (et
TREIF patent) har vist
sig særdeles effektivt.
Det er udviklet og effektiviseret til PRIMUS 400.
Resultatet er en mere
behagelig lyd, behageligt stille.
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•

den eneste producent af

Subject to modifications for technical progress. 0.25 02/2018 DieDruckerei

Tilslutningsbelastning (kW)

