
Hydraulische verdelers

• Geruisloos (minder dan 65 dB)

• Hogere productiviteit

• Vereenvoudigde reiniging

Div    Div-RModellen

Div rond
Div vierkant
Div-R rond
Div-R vierkant

8



9www.jac-machines.com

Drukregeling
in functie van het vochtgehalte, vermijdt 
ontgassing Opvangbak voor opspattende bloem

Handgreep voor bescherming/transport

Gietijzeren kop 
met niet-klevende Tefloncoating

Messen in roestvrij staal
Onderhoudsvriendelijk

Automatisch ophalen van de messen
voor een vlot onderhoud

Voorziening tegen opspattend bloem

AFMETINGEN (in mm)

Div Div-R
HYDRAULISCHE VERDELER HYDRAULISCHE VERDELER MET VARIABELE DRUK

>Standaard op de Div-R

> Standaard op de Div-R/optioneel 
op de Div

> Standaard op de Div-R > Standaard op de Div-R

DIV DIV-R

EIGENSCHAPPEN

Voorziening tegen opspattende bloem - inbegrepen

Vorm van de kuip rond of rechthoekig rond of rechthoekig

Werking handmatig handmatig

Automatisch ophalen van de messen inbegrepen inbegrepen

Drukregeling - inbegrepen

Bloemopvang - inbegrepen

Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig 1,5 Kw 1,5 Kw

Nettogewicht (in kg) 230 230

OPTIES (ENKEL VIERKANT MODEL)

10/20 onderverdelingen * • •
Behuizing in roestvrij staal • •
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Verdeling: tot 900 stuks/uur Verdeling: tot 900 stuks/uur

Ons gamma hydraulische verdelers telt twee modellen: Div en Div-R, die verkrijgbaar zijn in een vierkante versie (met roestvrijstalen 
kuip) of een ronde versie (kuip in gietstaal). Hiermee kunt u uw deeg verdelen in 20 porties van 100 gr tot 900 gr. De vierkante versie 
is verkrijgbaar met de optie 10/20, die een onderverdeling in 10 grote deegklompen van max. 1 800 gr mogelijk maakt.
Het model Div-R is voorzien van een drukregeling die het mogelijk maakt om zowel weinig als erg vochtig deeg te verwerken, zonder 
dat de kwaliteit van uw product hieronder lijdt. Verder is dit model ook uitgerust met een opvangsysteem voor opspattende bloem, 
zodat u steeds in de beste omstandigheden kunt werken.

* gewicht min. 100 gr voor 20 deegklompen en max. 1800 gr voor 10 deegklompen


