Renomowane krajalnice
do chleba firmy VLB
P

rezentujemy Państwu krajalnice do chleba firmy VLB z Antwerpii, najstarszego na europejskim rynku producenta tego typu
urządzeń. Firma ta już od ponad 60 lat gwarantuje wysoką jakość
urządzeń, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Duża różnorodność modeli pozwala dobrać krajalnicę o odpowiednich parametrach wydajności krojenia: półautomatyczne, automatyczne, samoobsługowe, taśmowe. Do wszystkich modeli urządzeń stosowane są oryginalne noże z fabryki VLB.
l Krajalnica półautomatyczna obsługiwana jest za pomocą dźwigni, ma granitową płytę. Wydajność ok. 200 bochenków/godz (1).
l Krajalnica automatyczna (2) z reduktorem, który zapewnia bezawaryjną pracę nawet przez bardzo długi czas. Blat granitowy, tak jak w krajalnicy półautomatycznej. Wydajność ok. 400 bochenków/godz.
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l Krajalnica samoobsługowa – SELF – (3) najnowsze rozwiązanie

belgijskiej firmy. Oferta ta skierowana jest do sieci sklepów samoobsługowych. Urządzenie to umożliwia Klientom w pełni bezpieczne samodzielne pokrojenie i zapakowanie pieczywa. Krajalnica samoobsługowa jest urządzeniem niezwykle łatwym w obsłudze (wystarczy zamknąć
osłonę i nacisnąć przycisk START). Nowoczesny wygląd pozwala na
instalację krajalnicy bezpośrednio w stoisku z pieczywem. Istnieje również możliwość umieszczenia krajalnicy w zabudowie.
l Najczęściej sprzedawanym modelem są krajalnice taśmowe (4).
Jest to w pełni przemysłowe urządzenie, w którym zastosowana została płynna regulacja prędkości podajnika taśmowego, co pozwala
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optymalnie dopasować krajalnicę do potrzeb. Urządzenie
o dużej wydajności – dwie osoby są w stanie pokroić 700
bochenków w ciągu godziny. Krajalnica może być doposażona z każdej strony w rozdmuchiwacz woreczków
i wtedy wydajność może sięgnąć 1000 bochenków/godz.
Cicha praca, prostota konstrukcji, ciągłość procesu krojenia dzięki wysokiej jakości materiałów pozwala na znaczne ograniczenie czasu krojenia, co z kolei prowadzi do
dużych oszczędności.
Ergonomiczny kształt oraz niewielkie wymiary sprawiają, że korzystanie z tych krajalnic nie nastręcza problemów z ich użytkowaniem. Dużą ich zaletą jest cicha praca
również po wielu latach intensywnego użytkowania. Krajalnice objęte są 12-miesięczną gwarancją oraz serwisem
pogwarancyjnym.
Zanim podejmą Państwo decyzję o zakupie krajalnicy,
istnieje możliwość przetestowania wybranego modelu krajalnicy oraz innych urządzeń na terenie Państwa zakładu.

