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Niniejszy katalog przedstawia wybrane rodzaje klasycznych maszyn  
piekarskich i ich zespołów. Maszyny są dostępne w różnych formatach i 
konfiguracjach, w zależności od predyspozycji klienta. Firma GHD Georg 
Hartmann produkuje  maszyny wyposażone specjalnie według klienta, 
dlatego od wielu lat jesteśmy niezawodnym partnerem producentów i 
przetwórców żywności.  
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  GS 60
 Wydajność: maks. 3600 wypieków / h

03  

GS 60

  

Krajalnica trakowa GS 60 to wysoce wydajna maszyna do krojenia. 
Przeznaczona jest do chleba, wypieków słodkich oraz wypieków z bakaliami. 
Dostępna z różną szerokością roboczą. Pionowe ostrza piłujące kroją 
produkt na kromki o idealnie równej grubości. Krajalnica GS 60 przeznaczona 
jest do pracy ciągłej. Wysoką wydajność pracy zawdzięcza specjalnej 
przekładni napędowej, zaprojektowanej przez firmę HARTMANN. Działa ona 
niemal bez żadnych drgań i wyposażona jest w specjalny układ smarowania 
olejowego. W połączeniu z automatem do pakowania firmy HARTMANN, 
otrzymujemy kompleksowe, elastyczne i bezpieczne dla produkcji 
rozwiązanie do przygotowywania pieczywa krojonego. KM 600

  
›

›

  KM 600
 Wydajność: maks. 600 kromek / min

  VS 320
 Krajalnica KM 600 z pakowarką VS 320: rozwiązanie do krojenia i  
 pakowania pieczywa od firmy GHD HARTMANN.

Krajalnica tarczowa KM 600 to awangarda w technologii krojenia pieczywa i 
wypieków. Umożliwia krojenie na kromki bochenków wszelkiego rodzaju 
pieczywa i wypieków – z zachowaniem najwyższej jakości. Maszyna gwarantuje 
higienę przetwórstwa żywności, ponieważ obszar roboczy jest całkowicie 
odseparowany od układów napędowych. Krajalnica ma również system 
szybkiej wymiany pasków rozrządu napędu. Skraca to do niezbędnego 
minimum przestoje konieczne podczas konserwacji i czyszczenia krajalnicy. 
Zespół smarowania olejowego, opracowany przez HARTMANN, wyznacza 
nowy poziom optymalnych rozwiązań tego typu dla maszyn przemysłu 
piekarniczego. Krajalnica jest kompaktową i samodzielną maszyną do 
obsługi ręcznej. Można ją rozbudować za pomocą dodatkowych 
podzespołów w celu automatyzacji produkcji.
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KM 600 P

  
KM 600 P jest rozwinięciem wysoce wydajnej i cieszącej się dużym uznaniem 
krajalnicy KM 600. W odróżnieniu od poprzednika, model ten posiada 
wysoce precyzyjne podzespoły sterujące i wykonawcze, umożliwiające 
krojenie pieczywa w sposób sterowany wagą. Bochenki podawane na 
krajalnice są analizowane i ważone za pomocą skanera obliczającego 
gęstość wypieku. Sterownik otrzymuje dokładny profil gęstości każdego 
bochenka. Układ serwonapędów dokładnie ustawia grubość poszczególnych 
kromek, nie przerywając procesu produkcji. Dzięki temu rozwiązaniu, 
krajalnica kroi równo nawet bochenki formowane i wypiekane ręcznie (nie w 
formach). Sterownik zapisuje ponad 20 charakterystycznych parametrów, 
które operator może przywołać dla poszczególnych bochenków.
System sterowania ułatwia operatorowi podgląd przebiegu całego procesu 
produkcji. Możliwość dokumentacji parametrów technologicznych ułatwia 
kontrolę przebiegu procesu na odcinku linii przed krajalnicą (tj. wyrabiania 
ciasta, zmian receptur piekarskich, czy temperatury otoczenia). Dane można 
archiwizować na nośnikach zewnętrznych w formacie MS Excel lub bazie 
danych BDE.

  KM 600 P
 Wydajność: maks. 600 kromek / min

›

  

  VS 320
 Krajalnica KM 600 P jest przystosowana do pracy w zespole z   
 pakowarką VS 320.
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KRAJALNICA 
SELECTRA
SL 20
SL 25
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Automatyczna krajalnica taśmowa przeznaczona do chleba tostowego, 
mieszanego oraz żytniego. Maszyna kroi bochenki za pomocą noży 
taśmowych o długości 150 cali (ok. 3,8 m). Wszystkie noże taśmowe 
rozpięte są między dwoma bębnami wykończonymi twardą powłoką 
chromową. Samonośna rama z rur stalowych jest bardzo odporna na siły 
skrętne, co gwarantuje płynność pracy i wysoką niezawodność. Duże 
drzwi i pokrywy obudowy zapewniają szeroki dostęp do wnętrza maszyny 
celem jej wyczyszczenia i prowadzenia konserwacji, z szybką wymianą noży 
taśmowych włącznie.

›

  Selectra SL 20 
 Wydajność: maks. 2500 bochenków / h*

  Selectra SL 25 
 Wydajność: maks. 3000 bochenków / h

*Rzeczywista wydajność zależy od produktu.

›

›

›

›

›

Każda krajalnica jest wykonywana ściśle według specyfikacji procesu produkcyjnego klienta.
Dostępny oddzielnie i regulowany układ smarowania olejowego ułatwia  
krojenie żytniego chleba wieloziarnistego. 
Można doposażyć maszynę w lampy UV do sterylizacji noży taśmowych podczas krojenia  
bochenków.
Na zamówienie dostępne są również podzespoły i konfiguracje przeznaczone do pracy w 
pomieszczeniach wysokiej czystości.
Pokrojone bochenki można następnie przygotować do pakowania za pomocą dodatkowych 
oddzielaczy piętek, dzielić na pół, sortować na karuzelach lub porcjować za pomocą przegród 
kasetowych.
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KRAJALNICA 
SELECTRA
SL 30
SL 50
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Automatyczna krajalnica taśmowa przeznaczona do chleba tostowego, 
mieszanego lub żytniego. Kroi bochenki za pomocą noży taśmowych 
napinanych pneumatycznie między dwoma bębnami wykończonymi twardą 
powłoką chromową. Samonośna rama z rur stalowych jest bardzo odporna 
na siły skrętne, co gwarantuje płynność pracy i wysoką niezawodność. Duże 
drzwi i pokrywy obudowy zapewniają szeroki dostęp do wnętrza maszyny 
celem jej wyczyszczenia i prowadzenia konserwacji, z szybką wymianą noży 
taśmowych włącznie. Maszyna jest dostępna w wersji lewo- lub prawostronnej.

›

  Selectra SL 30
 Wydajność: maks. 3800 bochenków / h*

  Selectra SL 50
 Wydajność: maks. 4500 bochenków / h

Każda krajalnica jest wykonywana ściśle według specyfikacji produkcyjnej 
chleba przekazanej przez klienta.
Dostępny oddzielnie i układ smarowania olejowego z regulacją precyzyjną 
ułatwia krojenie żytniego chleba wieloziarnistego. 
Można doposażyć maszynę w lampy UV do sterylizacji noży taśmowych  
podczas krojenia bochenków.
Na zamówienie dostępne są również podzespoły i konfiguracje przeznaczone 
do pracy w pomieszczeniach wysokiej czystości.
Pokrojone bochenki można porcjować i ustawiać za pomocą osprzętu na 
wyjściu maszyny.
Pokrojony chleb można następnie przygotować do pakowania za pomocą 
dodatkowych oddzielaczy piętek, dzielić na pół, sortować na karuzelach lub 
porcjować za pomocą przegród kasetowych.

›

›

›

›

›

›

*Rzeczywista wydajność zależy od produktu.
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KRAJALNICA 
TARCZOWA HS
BS 20

  

Maszyna do odcinania skórki BS 20 służy do usuwania skórki z wypieczonych, 
prostokątnych bochenków pieczywa białego. Skórka odcinana jest w kilku 
etapach. Pierwszy etap polega na równoległym odcięciu skórki od boków 
bochenka za pomocą pary noży taśmowych. Następnie maszyna kładzie 
bochenek na boku, obracając go wzdłuż o 90°. Druga para noży taśmowych, 
odcina skórkę z wierzchu i spodu bochenka. Maszyna BS 20 nadaje się 
szczególnie do pracy w zestawieniu z krajalnicami kromek firmy HARTMANN, 
które odcinają i odrzucają piętki.

›

›

SL 30 + GBK 220
›

  Zespół SL 30 + GBK 220

  Krajalnica tarczowa HS 
 Wydajność: 
    maks. 300 produktów (o średnicy maks. 100 mm) / min * 
 maks. 100 bagietek (o długości maks. 320 mm ) / min *

 BS 20 
 Wydajność: 55 bochenków / min*

Krajalnica tarczowa HS jest automatem do rozcinania bagietek oraz bułek 
do hot dogów i hamburgerów. Wypiek trafia między górną i dolną taśmę 
podającą go do wnętrza maszyny, gdzie jest rozcinany wzdłuż, za pomocą 
noży tarczowych z niezależnymi napędami. Dostępne konfiguracje i układy 
elementów tnących umożliwiają rozcianie jednostronne, rozcinanie z 
rozłożeniem połówek, i rozcinanie jednostronne w dwóch warstwach.

*Rzeczywista wydajność zależy od produktu.

Bestseller firmy HARTMANN – jeden z wielu zespołów krajalnicy z 
pakowarką: zoptymalizowany przez producenta wedle ściśle określonych 
wymagań klienta.
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GBK 220
GBK 420
VBA 40

Automat do pakowania VBA 40 firmy HARTMANN nadaje się idealnie do 
pakowania zbiorczego bułek i wypieków słodkich do gotowych torebkach z 
zamknięciami. Proces pakowania zoptymalizowano tak, by przebiegał w 
sposób niemal ciągły. Osiągnięto to dzięki wydajnemu układowi rozściełania 
torebek z magazynkiem mieszczącym do sześciu stosów gotowych torebek 
oraz sprawdzonej już zamykarce do klipsów firmy HARTMANN. Automat 
można połączyć w zespół z automatyczną zliczarką lub wagą do pieczywa, 
jak również eksploatować z ręcznym załadunkiem pieczywa.

›

Naprzemiennie pracujące ssawki w modelu GBK 420 przekładają się na 
optymalną, wysoką wydajność pracy. Duża elastyczność pracy z materiałami 
opakowaniowymi umożliwia użytkownikowi maszyny łatwe przestawienie 
produkcji wedle najnowszych trendów branżowych i wymagań rynku  
konsumenckiego. 

Pakowarki GBK 220 / 420 dostępne są w wersjach rozbudowanych 
następującym wyposażeniem dodatkowym:

› komora obracająca,
› uzupełnianie porcji automatem kasetowym, 
› wykonanie i podzespoły maszyny do pomieszczeń o wysokiej czystości.

Specjalistyczne, wymienne oprzyrządowanie pod konkretne rodzaje produktu 
i torebek umożliwiają pakowanie bochenków o prawie każdym kształcie. 
Dodatkowe oprzyrządowanie do rozbudowy maszyny u klienta umożliwia 
rozszerzenie pakowanego asortymentu produktów piekarskich. 

›

›

  GBK 220
 Wydajność: 30 – 45 cykli / min, z płynną regulacją
 Rzeczywista wydajność zależy od produktu.

Pakowarka GBK jest przeznaczona do bochenków całych i krojonych (w kromki 
stojące, do chleba tostowego, itp.). Opracowana przez firmę HARTMANN 
ssawka próżniowa maszyny znacznie ułatwia pakowanie pieczywa. Dzięki 
starannie dopracowanej technologii budowy i działania, maszyny tej serii 
gwarantują optymalny przebieg pakowania w torebki foliowe lub papierowe, 
zamykane na klipsy (lub w inny sposób). Obszar roboczy jest całkowicie 
odseparowany od układów napędowych, dzięki czemu maszyna nadaje się 
do pomieszczeń produkcyjnych o wysokiej czystości. 

  GBK 420
 Wydajność: 30 – 70 cykli / min, z płynną regulacją    
 Rzeczywista wydajność zależy od produktu.

›

›

› VBA 40
 Wydajność: 
 Torebki foliowe: maks. 50 cykli / min
 Torebki papierowe: maks. 40 cykli / min   
 (wartości rzeczywiste zależą od produktu oraz 
 rodzaju i czasu napełniania opakowań)
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VS 320
VS 320 S
VS 320 SV
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Automat przeznaczony do pakowania chleba krojonego w torebki. Automaty 
VS 320 i VS 320 S to maszyny uniwersalne do pakowania pieczywa w torebki 
foliowe lub papierowe. Umożliwiają ich zamykanie wedle uznanych na 
świecie norm technologicznych produkcji i pakowania pieczywa. Wymiary 
układu napędowego gwarantują spójne działanie wszystkich elementów 
wykonawczych, zmniejszając przy tym do minimum nakłady na utrzymanie 
ruchu. Obszar roboczy jest całkowicie odseparowany od napędu  
mechanicznego, dzięki czemu maszyna nadaje się do pomieszczeń  
produkcyjnych o wysokiej czystości.

›

Dostępne wersje wykonania pakowarki VS 320:

Typ VS 320:  Model podstawowy – wydajność: 30 – 55 cykli / min
Typ VS 320 S:  Do wypieków krótkich (długość maks. 200 mm) –   
 wydajność: maks. 65 cykli / min
Typ VS 320 SV:  Wersja z serwomechanizmem napędowym – wydajność:  
 maks. 70 cykli / min

Automat do opakowań poduszkowych HARTMANN PP 30 to modułowa 
maszyna do pakowania bułek do hamburgerów oraz hot dogów. Możliwość 
pakowania różnej ilości sztuk (nawet do 30 lub 40 na opakowanie), ułatwia 
realizację zamówień o różnorodnych specyfikacjach i na rynku o  
specyficznych wymaganiach. Modułowość konstrukcji maszyny umożliwia 
połączenie automatu w ciąg technologiczny z innymi urządzeniami, w tym 
krajalnicami poziomymi. Za automatem można podłączyć dodatkowy 
automat do opakowań z tacką.  

›

  PP 30 
 Wydajność: 30 opakowań / min, zależnie od rodzaju produktu

PP 30

  VS 320
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AUTOLOAD AL 50

  

  GBK 420 zasilany z podajnika Autoload AL 50 
 Wydajność: maks. 3000 opakowań / h

Platforma podajników systemu do pakowania Autoload AL 50 odznacza się 
modułową budową. Stanowi optymalne uzupełnienie pakowarek GBK 220 i 
420, umożliwiając pakowanie bułek do hamburgerów lub hot dogów oraz 
wyrobów piekarskich o podobnych kształtach. Nieposortowane wypieki 
trafiają układem przenośników do podajnika, gdzie zostają zliczone i 
podzielone na grupy w równoległych torach sortowania. Zależnie od sposobu 
pakowania, maszyna pobiera odliczone grupy wypieków z torów sortowania i 
zestawia je obok siebie w poziomie oraz w warstwach – jedna nad drugą.  
AL 50 może współpracować z owijarką ciągłą. Modułowa konstrukcja 
umożliwia doposażenie w szereg podzespołów, w tym krajalnicę tarczową 
wielogłowicową DS, krajalnicę taśmową poziomą HB, i inne urządzenia.

›

STV 40

W pełni zautomatyzowana maszyna do stertowania wypieków, którą można 
doposażyć w szereg urządzeń – zależnie od wydajności, rodzaju wypieków i 
ich kształtu. Maszyna w sposób ciągły stertuje wyroby w kierunku przepływu 
przez linię produkcyjną. Następnie może podać stertę na pakowarkę VS 320.
Przejrzysta i łatwo dostępna dla obsługi konstrukcja maszyny ułatwia jej 
nastawianie, czyszczenie i przeglądy.

›

  STV 40
 Wydajność: maks. 80 szt / min na tor stertowania
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EC 101 H
EC 101 H + SL 25
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EC 101 HS

Pakowarka obejmująca dwa stoły do nadmuchiwania torebek i poziomą 
zamykarkę do klipsów w układzie poprzecznym do przepływu produktów. 
Zamykarka jest kompaktowa i spoczywa na kółkach samonastawnych, dzięki 
czemu można dowolnie i szybko zmieniać jej położenie w ciągu produkcyjnym. 
Torebki rozwierane są na stołach do ich nadmuchiwania. Ułatwia to ręczne 
pakowanie różnych wypieków, np. bochenków całych lub krojonych, które 
następnie ustawia się na przenośniku poprzecznym. Napełnione torebki 
równane są układem szczotek. Napełnione opakowanie trafia automatycznie 
na stanowisko zamykarki do klipsów. Wbudowany układ próżniowy odciąga 
nadmiar powietrza z torebki, po czym opakowanie zostaje zamknięte. Dzięki 
temu ściśle przylega do zawartości.

Pakowarka obejmująca stół do nadmuchiwania torebek i poziomą 
zamykarkę do klipsów w układzie poprzecznym do przepływu produktów. 
Rama i obudowa maszyny wykonane są w całości ze stali nierdzewnej, co 
znacznie ułatwia utrzymanie wymaganego poziomu higieny produkcji. 
Zamykarka jest kompaktowa i spoczywa na kółkach samonastawnych, dzięki 
czemu można dowolnie i szybko zmieniać jej położenie i łatwo przygotować 
do pracy w ciągu produkcyjnym. Maszyna umożliwia porcjowanie bochenków 
całych lub krojonych oraz innych wypieków, zapakowanie ich w torebek, a 
następnie przełożenie na przenośnik poprzeczny.  Napełnione torebki 
równane są układem szczotek. Napełnione opakowanie trafia automatycznie 
na stanowisko zamykarki do klipsów. Wbudowany w nie układ próżniowy 
odciąga nadmiar powietrza z torebki foliowej, po czym opakowanie zostaje 
zamknięte. 

›  EC 101 HS
 Wydajność: ok. 40 opakowań / min
 Wydajność zależy od rodzaju produktu.

›

››  EC 101 H
 Wydajność: ok. 60 opakowań / min
 Wydajność zależy od rodzaju produktu.

  EC 101 H + SL 25
 Pakowarka EC 101 H lub EC 101 HS zespolona z krajalnicą Selectra 
 SL 25 lub GS 60 daje idealną równowagę pomiędzy elastycznością  
 procesu produkcyjnego, a jego wydajnością.
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EC 101 IS
EC 101 KS
EC 104

21

›  EC 101 IS + KS
 Wydajność EC 101 IS: ok. 60 opakowań / min
 Wydajność EC 101 KS: ok. 60 –100 opakowań / min
 Wydajność zależy od rodzaju produktu i wersji napędu 
 głównego.

EC 104
Maszyna wyróżnia się konstrukcją, dzięki której odbiera pakowane produkty 
(opakowania z tackami, bagietki, kiełbaski, itp.) z pakowarki poziomej, 
zamyka opakowania klipsami, a następnie przenosi na stanowisko zbiorcze 
na wysokości blatu roboczego. Zamykarka jest kompaktowa i spoczywa na 
kółkach samonastawnych, dzięki czemu można dowolnie i szybko zmieniać 
jej położenie w ciągu produkcyjnym. Wszystkie elementy napędowe 
dostępne są za drzwiami w obudowie. Zamykarka jest sterowana impulsowo, 
wyposażona w niezależny układ napędowy, i nie wymaga synchronizacji 
taktowania z pakowarką. Produkty przenoszone są taśmami, których 
prędkość można regulować bezstopniowo. Maszyna nadaje się doskonale 
do pakowania ręcznego, gdy jest wyposażona w dodatkowy stół do  
nadmuchiwania torebek.

›

›

›

EC 101 IS
Maszyna wyposażona w niezależny napęd impulsowy, która może bez 
problemu współpracować z pakowarkami poziomymi i pionowymi. Dzięki 
nieciągłemu cyklowi pracy nie wymaga synchronizacji z poprzedzającą ją 
pakowarką.  Torebki z produktami mogą schodzić z maszyny pod kątem 20°, 
30° lub – w wykonaniu niestandardowym – 45° bądź 60° stopni za pomocą 
przenośnika pracującego pod kątem do osi maszyny. Produkty można 
również nakładać ręcznie. Wbudowany w zamykarkę układ próżniowy 
odciąga nadmiar powietrza z torebki foliowej przed jej zamknięciem. Dzięki 
temu ściśle przylega do zawartości.

EC 101 KS
Zamykarka przeznaczona do pracy w zespole z owijarką ciągłą pionową lub 
poziomą. Pracuje w cyklu ciągłym, wymagając synchronizacji przenośników 
obu maszyn w zespole. Taktowanie synchronizacji można zrealizować 
urządzeniami mechanicznymi lub elektronicznymi. Wbudowany w zamykarkę 
układ próżniowy odciąga nadmiar powietrza z torebki foliowej przed jej 
zamknięciem. Dostępne w wersjach o różnej wydajności dzięki szeregowi 
dostępnych układów napędowych.   EC 104

 Wydajność: ok. 40 opakowań / min
 Wydajność zależy od rodzaju produktu.
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EC 130
EC 130 + SL 20
EC 135
EC 140
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EC 130 + SL 20
Systemy modułowe umożliwiają łączenie w zespoły i doposażanie w dowolnym 
czasie. Krajalnica SL 20 lub SL 25 połączona w ciąg technologiczny z 
zamykarką EC 130 do klipsów i stołem do nadmuchiwania torebek oraz 
przenośnikiem pochyłym są popularnym półautomatycznym systemem do 
krojenia i pakowania chleba.

Zamykarka EC 140 na klipsy jest niebywale wszechstronną maszyną do 
ręcznego pakowania wypieków w gotowe torebki foliowe lub papierowe. 
Zamykarka jest kompaktowa i spoczywa na kółkach samonastawnych, dzięki 
czemu można niemal dowolnie i szybko zmieniać jej położenie w ciągu 
produkcyjnym. Mechanizm otwierania torebki za pomocą nadmuchu  
powietrza znacznie ułatwia pakowanie. Następnie napełnione torebki są 
dokładnie i bezbłędnie klipsowane na zamykarce.

  EC 135
 Wydajność: maks. 40 opakowań / min
 Wydajność zależy od rodzaju produktu.

Do zamykania klipsami opakowań zbiorczych napełnianych pionowo. 
Maszyna stoi na kółkach samonastawnych i ma własny impulsowy układ 
napędowy. Produkty można podawać ręcznie lub za pomocą pakowarki 
pionowej. Nie wymaga synchronizacji z pakowarką.

  

›

›

  EC 130
 Wydajność: ok. 40 opakowań / min
 Wydajność zależy od rodzaju produktu.

Miniaturowa półautomatyczna zamykarka EC 130 doskonale spisze się 
na halach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni. Maszyna stoi na 
kółkach samonastawnych i ma własny impulsowy układ napędowy. Można 
wprowadzać na nią produkty z poziomej owijarki ciągłej lub ręcznie.

›

› EC 140
 Wydajność: ok. 45 opakowań / min
 Wydajność zależy od rodzaju produktu.



24Klipsowanie

EC 140 S
EC 150 V
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Akcesoria

›

  EC 150 V
 Wydajność: ok. 50 / 65 lub 85 torebek / min 
 Wydajność zależy od rodzaju produktu i wersji napędu   
 głównego.

  EC 140 S
 Wydajność: ok. 45 opakowań / min
 Wydajność zależy od rodzaju produktu.

›

  Drukarka HPD
Urządzenie dodatkowe do drukowania od 6 do 13 
znaków na taśmie plastikowej. Nadruk jest trwały, bo 
wykonywany techniką termodruku.

Maszyna do pakowania bułek, rogalików, precli i podobnych produktów w 
gotowe torebki foliowe lub papierowe. Rama i obudowa maszyny wykonane 
są w całości ze stali nierdzewnej, co znacznie ułatwia utrzymanie wymaganego 
poziomu higieny produkcji i zachowania wysokich walorów produktów. 
Zamykarka jest kompaktowa i spoczywa na kółkach samonastawnych, dzięki 
czemu można dowolnie i szybko zmieniać jej położenie w ciągu produkcyjnym. 
Nadmuchiwarka rozwiera torebkę, ułatwiając szybkie, ręczne pakowanie. 
Następnie produkty są dokładnie i bezbłędnie klipsowane w opakowaniach 
na zamykarce.

Maszyna ta jest przeznaczona specjalnie do zamykania klipsami 
napełnianych pionowo opakowań zbiorczych z owijarki ciągłej. Dzięki 
napędowi sterowanemu impulsowo nie wymaga synchronizacji z 
poprzedzającą ją pakowarką. Może współpracować z pakowarkami 
pionowymi lub w systemie ręcznego nakładania wypieków. Można ją 
wyposażyć w formatki w liczbie od 4 do 8 sztuk. Wymiana formatek o 
różnych wymiarach jest przy tym niebywale prosta. Zaklipsowane produkty 
wydawane są przenośnikiem wylotowym o niezależnym napędzie.

  Przenośnik taśmowy pochyły FZ
Do przenoszenia wypieków w opakowaniach na 
wysokość roboczą zamykarek na klipsy.     

  Stół obrotowy DT1
Wykonany ze stali nierdzewnej z barierą ochronną i 
nastawnymi zderzakami w postaci uchylnych rolek. 
Służy do ręcznego odbioru pełnych opakowań 
zamkniętych klipsami. 
Wysokość robocza regulowana 700 – 800 mm, 
średnica 1200 mm, wydajność 8 obr./min.

  Taśma zbiorcza PF „Power Free” 
Taśma do delikatnego odbioru wypieków na odcinku 
poprzedzającym pakowarki. Dzięki rolkom swobodnym 
nie dochodzi do ściskania produktów, nawet w razie 
zatoru na taśmie.

  Stół obrotowy z rozdzielaczem VDD
Produkty trafiają na obrotowy stół obrotowy. Maszyna 
służy do oddzielania niesortowanych małych wyrobów 
piekarskich, zwłaszcza bułek, ciabatt i małych bagietek, 
a następnie przenosi je automatycznie do krajalnicy 
dalej w ciągu technologicznym. 


