
Compact. Intelligent. Bakvast.

Ideaal voor 1 – 4 rekken per dag

KRACHTIGE GLAZUURPOMP
De robuuste pompen zijn 
ontworpen voor constant ge
bruik. Ze zijn uitgerust met een 
overbelastingsbeveiliging en 
zijn geschikt voor alle soorten 
glazuur.

EENVOUDIG IN TE STELLEN
Doordat het Junior glazuur
toestel eenvoudig kan worden 
ingesteld, is het ideaal voor 
personeel in opleiding.

VOORDELEN
 � Hoogwaardige gebakkwaliteit, elke dag even goed
 � Minimale plaats (< 0,5 m2)  
 � Eenvoudig en veilig te bedienen door personen  

in opleiding
 � Op veel manieren te gebruiken en mobiel 
 � Hoge glazuurprestaties (tot 40 stuks per minuut)
 � HACCPconform en geschikt voor de vaatwasser

TOEPASSINGEN
 � Fondant/glazuren
 � Afsmeren/fileren
 � Plaatkoeken glazuren
 � Overschot afblazen

AFNEEMBARE  
BANDCASSETTE
De hoogwaardige transport
banden, verzameltrechter 
en filters kunnen eenvoudig 
worden gereinigd in de vaat
wasser. 

DUITSE MACHINEBOUW
Alle onderdelen en slangen 
die moeten worden gereinigd, 
kunnen snel en zonder gereed
schap gemonteerd/gedemon
teerd worden. De demontage 
wijst zichzelf uit.

De Junior tafel bandglazuurder is onze compacte oplossing voor gelijkmatig geglazuurde bakke-
rijproducten van dezelfde kwaliteit als bij de banketbakker. Hij is eenvoudig te bedienen, flexibel 
te gebruiken en ideaal voor ambachtelijke bakkerijen en seizoensproducten.

JUNIOR TAFEL DOORLOPENDE GLAZUURDER
Compacte techniek - eenvoudig gebruik

Afbeelding bevat speciale uitrusting



Bijzondere wensen? Graag!
Graag geven wij u advies over meerdere uitvoeringen 
en individuele oplossingen.  
Hiervoor kunt u ons bellen: 0641 96 999 42.

Ludwig-Rinn-Str. 10
D-35452 Heuchelheim 
 

Tel. +49 (0) 6 41 - 96 999-42
Fax +49 (0) 6 41 - 96 999-43

info@nbs-schumann.de
www.nbs-schumann.de

OVERIGE KENMERKEN
 � Elke dag constant hoogwaardig gebak met dezelfde 

kwaliteit als bij de banketbakker
 � Flexibel te gebruiken en ideaal voor wisselende  

actieproducten
 � Eenvoudig en veilig te bedienen; ideaal voor personen 

in opleiding
 � Stevige, bakvaste uitvoering, op veel manieren te 

gebruiken
 � Alle bedieningselementen zijn beschermd tegen water 

en breuken
 � HACCPconform; alle afneembare onderdelen zijn 

geschikt voor in de vaatwasser
 � Bandsnelheid en transporthoeveelheid van de pompen 

zijn elektronisch regelbaar  
 � Dubbele afzonderlijke afstrijkers aan elke rondriem van 

de transportband 
 � Glazuur wordt in waterbad op de beoogde temperatuur 

gehouden
 � Ook geschikt voor vastere fondant  

(‘black and white cookies‘)
 � Opbouw mogelijk zonder gereedschap, opzetstukken 

kunnen eenvoudig worden vervangen
 � Geen materiaalverlies door gezeefde circulatie 
 � Waterstandspeil wordt aangegeven, uitlaatklep 
 � In ca. 20 minuten gebruiksklaar
 � Eenvoudige reiniging in slechts 10 minuten

ACCESSOIRES 
 � Afsmeerder (1 of 2 rijen)
 � Sluier (deelbaar)
 � Verschuifbare sluier
 � Onderbouw (verrijdbaar)

TECHNISCHE GEGEVENS   

Vermogen 1-4 rekken per dag
Maat (hoogte x breedte x lengte) 50 x 35 x 80 cm
Oppervlak < 0,5 m2

Bandbreedte en -lengte 18 / 78 cm
Bandsnelheid instelbaar
Werkhoogte van de band (boven de tafel) 35 cm 
Glazuurcontainer 20 liter
Temperatuur glazuur 30 – 70 °C (graden nauwkeurig en traploos instelbaar)
Elektrische aansluiting 230 Volt, 50 Hertz, 1 fase schuko-stekker
Verwarmingsvermogen in totaal 1,1 kW
Stroomverbruik (ca.) 0,4 h
Aantal medewerkers voor de bediening 1 – 2
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