
2 modele: KT-1, KT-2

Płynna
regulacja
od 5 
do 25 mm

Krajalnica do chleba KT
z nożem tarczowym



zobacz
film na 
stronie Subskrybuj nasz kanał 

www.mech-masz.com.pl+48 (52) 302 00 73

krojeniE KROMEK
od 5 mm do 25 mm

 z płynną regulacją

https://www.mech-masz.com.pl/blog/produkt/krajalnica-z-nozem-tarczowym-kt-1/


sZYBKIE
PRECYZYJNE
CIĘCIE

www.mech-masz.com.pl+48 (52) 302 00 73

Możliwość malowania konstrukcji na wybrany kolor RAL



Mobilna na kółkach

Nóż z powłoką teflonową

System oliwienia noża z regulacją

Czujnik otwartej obudowy

Czujnik otwartej pokrywy

Panel sterowania LCD

Czujnik produktu

Mocowanie chleba

Łatwy wybór opcji krojenia

Łatwie otwieranie pokrywy

Przeźroczysta pokrywa

Listwa ułatwiająca pakowanie

Higieniczne powierzchnie

Szuflada na okruchy 

Szuflada na okruchy 

www.mech-masz.com.pl+48 (52) 302 00 73

Zasilanie 230 Volt



Krajalnica
z nożem tarczowym

Krajalnica do chleba KT
Krajalnice do pieczywa marki MECH-MASZ Szczeciński 
wykonane są z najwyższej jakości komponentów, 
a dopracowana konstrukcja sprawdzi się w każdy sklepie 
z pieczywem, piekarni, hotelu czy lokalu gastronomicznym.

Precyzyjny mechanizm pozwala na regulację grubości krojenia 
już od 5 mm do 25 mm z płynną regulacją co 1 mm.

Krajalnica do chleba KT uzbrojona jest w bardzo trwały i ostry 
nóż teflonowy z systemem automatycznego oliwienia, 
co zwiększa żywotność ostrza. 

www.mech-masz.com.pl+48 (52) 302 00 73

Zasilanie
230 Volt



Najważniejsze funkcje

4 opcje krojenia

www.mech-masz.com.pl+48 (52) 302 00 73

Idealne krojenie każdego rodzaju chleba.

Możliwość krojenia chleba nawet o ciepłym miękiszu.

System oliwienia z regulacją intensywności podawania oleju.

Nóż z powłoką teflonową

Kompaktowa budowa

Dotykowy panel LCD

Bezpieczeństwo: zabezpieczenia otwartej pokrywy, szuflady i boku

Wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304

Możliwość malowania konstrukcji na wybrany kolor RAL

płynna
regulacja
grubości

cięcia co
1 mm

Krojenie chleba całego na zadaną grubość kromki

Krojenie chleba do połowy na zadaną grubość kromki

Odkrawanie zadanej ilości kromek o zadanej grubości

Przepołowienie chleba

stal nierdzewna
AISI 304

licznik
pokrojonych kromek

minimalna grubość
kromki 5 mm 

maksymalna grubość
kromki 25 mm 

mobilna
na kółkach

0 0 5



Możliwość malowania konstrukcji na wybrany kolor RAL

zobacz
film na 
stronie

Subskrybuj nasz kanał 

modele specjalnie
dla Twoich potrzeb 
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DANE TECHNICZNE

Wymiary:
KT-1: 829 x 723 x 1097 H [mm]
KT-2: 1129 x 723 x 1097 H [mm]

Maksymalne wymiary
krojonego pieczywa
KT-1: 230 x 140 x 350 [mm]
KT-2: 230 x 140 x 500 [mm]

Waga: 240 / 270 kg
Wydajność: 150 kromek na minutę
Zasilanie: 230 Volt, 60 Hz
Moc: 1 KW
Napięcie sterowania: 24 Volt
Stopień ochrony: IP 54

https://www.mech-masz.com.pl/blog/produkt/krajalnica-z-nozem-tarczowym-kt-1/


Firma MECH-MASZ Szczeciński 
Sp. z o.o. Sp. k. założona w 1986r., 
to lider branży wśród polskich 
producentów maszyn
do piekarni i cukierni.

Firma posiada certyfikat ISO 9001 : 2015

Od 33 lat głównymi cechami wyróżniającymi markę 
MECH-MASZ są dopasowanie do wymagań klientów 
oraz doskonała jakość wyrobów.

Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych targach 
piekarskich i cukierniczych w Polsce i  Europie. Organizujemy 
coroczne spotkania dla piekarzy i cukierników połączone
z wypiekami i prezentacją siedziby. Obecnie firma produkuje 
ponad 50 modeli urządzeń, pełna oferta to ok. 800 pozycji.

Sprzedaż wyrobów kierowana jest dla klientów na rynku 
rodzimym a eksport odbywa się do ponad 30 krajów świata.

Lider w branży



Inwestujesz w przyszłość

MECH-MASZ Szczeciński
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Jaroszewo 80

88-400 ŻNIN

POLAND

tel.: +48 (52) 302 00 73

tel.2: +48 (52) 303 12 38

tel.3: +48 (52) 303 12 39

mechmasz@mech-masz.com.pl

w w w . m e c h - m a s z . c o m . p l
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