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BDM  Fast delningsskiva, manuell delning, eldriven rundrivning 
 
BD34  Utbytbar delningsskiva, hydrauliskt driven delning och rundrivning 
 
BDA  Utbytbar delningsskiva, helt automatisk driftcykel, justerbara trycktider, variabla 
rundrivningstider,minne för upp till 10 delnings- och rundrivningsprogram 
 
BDE  Som BDA-3 + variabel tryckreglering, justerbar rundrivningshastighet och slaglängd, elektronisk 
viktinställning 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Delningssystemet med lågt 
tryck respekterar degens 

konsistens och kräver 
ingen fysisk ansträngning 

från operatören. 

Unikt enkel 
framåtlutningssystem 

hjälper er att rengöra den 
robusta delningsmodulen 
utan kraftansträngning, 

vilket sparar tid varje dag. 
 
 

Det finns åtta anodiserade 
delningsskivor av 

aluminium att välja mellan, 
med knivar i rostfritt stål. 

Skivorna behöver minimalt 
med mjöl för delningen, är 

hygieniska och kan 
rengöras i diskmaskin. 

Den utbytbara 
delningsskivan - som byts 
på 5 minuter - ger ökad 

flexibilitet, ett 
arbetsviktintervall på 16-
440 g och lutas framåt för 

enkel rengöring. 
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BDM BD34 BDA BDE 

 
Type * 

 
Delningar 

 
Vikt 

område 
(g)** 

Deg 
kapacitet 

(kg)** 

Timvis 
kapacitet 

(st/timme)*** 

2/30 30 25 - 85 0.8 - 2.6 6,000 

3/30 30 30 - 100 0.9 - 3.0 6,000 

3/36 36 25 - 85 0.9 - 3.1 7,200 

3/52 52 16 - 45 0.8 - 2.3 10,400 

4/14 14 130 - 250 1.8 - 3.5 2,800 

4/30 30 40 - 130 1.2 - 3.9 6,000 

4/36 36 30 - 110 1.1 - 4.0 7,200 

4/09 9 100 - 440 0.9 - 4.0 1,800 
 
* Redskapsdjupet för alla delningsskivor är 82 mm** Beroende på degkonsistensen*** Beroende på operatörens effektivitet och 
produktionsflödet 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

På BDE-3 förbättras 
produktkvaliteten genom 

ytterligare parametrar som 
matchar delningsskivorna 

med degtypen: 
hastigheten och 
slaglängden för 
rundrivningen. 

Viktinställningen kan 
programmeras med 

kontrollpanelen. 

Den anodiserade 
delningsskivan i aluminium 

och kniven i rostfritt stål 
kräver minimalt med mjöl 

för delningen och är 
hygieniska i bruk. 

 

Tung motvikt ger en stabil 
golvplacering. Ingen 
dämpare krävs och 
maskinens stabilitet 
skyddar golvet och 

angränsande utrustning, 
samtidigt som den är 

flyttbar. 
 

Alla Daubs delare och 
rundrivare för bullar 

levereras som standard 
med tre rivtallrikar i 

syntetmaterial. 
 

 


