
NOSIBO heeft meer dan 25 jaar ervaring in het bouwen van brood snij- en verpakkingsmachines. De 

volautomatische verpakkingsmachine is in staat om bijna elke soort brood te verpakken, met een 

snelheid van maximaal 3600 broden per uur. Productontwikkeling, het maken van de specifieke onderde-

len en het assembleren van de machines vindt plaats in Nederland. NOSIBO beschikt over een eigen 

service en onderhoudsteam dat wereldwijd opereert. Reserve onderdelen liggen op voorraad in Neder-

land, en indien gewenst kunnen onderdelen naar wens van de klant snel in eigen huis gemaakt worden, 

in noodgevallen binnen 24 uur. De monteurs die verantwoordelijk zijn voor de assemblage van de 

machines, verrichten ook de werkzaamheden aan de machines in de bakkerijen. Dit draagt bij aan een 

optimale wisselwerking tussen de operationele machines in de bakkerijen en de verdere ontwikkeling 

van de machines in de NOSIBO assemblage werkplaats. NOSIBO is een flexibele producent, gebaseerd op 

een degelijke basis met ruime ervaring in de bakkerijen. Dit alles met uiteindelijk doel, klanten voorzien 

van optimaal functionerende snij- en verpakkingmachines.

NOSIBO brood verpakkingsmachine B-NO94-X
(Lepel systeem)

LEPEL SYSTEEM 
broodzak wordt over 
het brood getrokken

• Lage kosten – efficiënt
• 1 machine operator 
• Variabele snelheid en richting van 

het brood 
• Bijna elk type brood

Made inHolland



Om synchronisatieproblemen van machineonderdelen
te voorkomen is alles meachanisch gekoppeld.

‘Bakery Blades’ cutting blades

Optional accessories www.nosibo.com
info@nosibo.com
T: +31 (0)6-53-415701

• Economische, kosten besparende machine

• Eenvoudig aan te passen naar rechtse of 
linkse invoer, werkrichting

• Continu variabel werkende machine

• Arbeid besparend, hoog rendement en 
capaciteit 

• Eenvoudig te bedienen 

• Geschikt voor bijna elk soort brood

• Compacte, ruimte besparend ontwerp

• Eenvoudig aan te sluiten op andere merk 
snijmachines

• Mogelijkheid tot hoge of lage snelheid

• Zeer lage onderhoud frequentie 

• 1 operator per machine     

Optionele onderdelen 

• Verschillende maten lepels, afhankelijk van 
type brood

• Verschillende afmetingen aan- en afvoer 
banden 

• Controle systeem voor stand van de lepels 

• 4 bakken voor broodzakken, machine 
draait door bij het wisselen van de zakken

Belangrijkste voordelen van de nosibio verpakkingsmachine

Technische specificaties
• Afmetingen: L 4934 X B 2595 X H 2210 MM

• Snelheid: 1880 tot 3600 broden per uur, afhankelijk van het 
type brood

• Afmetingen van het brood: Lengte 160 TOT 380 MM, Breedte 
90 tot 150 MM, Hoogte tot 150 MM

• Frame, staal, zilver poeder coat

• Verschillende onderdelen roestvrijstaal, met name 
onderdelen die in direct contact  komen met het brood  

• Gewicht  +/- 2000 KG

• Stroomvoorziening, 380 V, 50-60 Hz, 3 fase AC, 32A

• Electrische beveiliging: IP-54 

• Minimale luchtdruk 6 bar, maximaal 10 bar

• PLC: Siemens

• Omgevingstemperatuur van machine in werking +5 tot 50 C

• Transport temperatuur: -25 C tot 55 C

• Luchtvochtigheid: van 50 % TOT 80 % 

• Geluidsniveau op 1 meter afstand: maximaal 77,4 Db (A) 
gemeten op 1,60 meter hoogte 

• Standaard 2 zakken bakken                                                                                                                                                                               

products company

NOSIBO Bagger

NOSIBO Slicer

NOSIBO Bakery Solutions B.V.
Nonnenveld 68 
4811 HP Breda
The Netherlands

NOSIBO adviseert


