
Optimaal snijden, in balans met uw broodsnijmachine 
Als onderdeel van NOSIBO Backery Solution voorheen RSE Oosterhout heeft Backery Blades meer dan 

25 jaar ervaring in design, ontwikkeling en optimalisatie van messen voor frame broodsnijmachines. 

Bakery Blades volgt in samenwerking met NOSIBO Backery Solution de snelle ontwikkelingen in de 

broodmarkt waarbij een groeiende diversiteit aan broden met steeds hogere snij- en verpakkingseisen 

bepalend zijn. Backery Blades heeft zich daarom gespecialiseerd in productie van specifieke messen 

voor verschillende broodsoorten. Denk hierbij aan brood met vruchten of brood met afwijkende 

vormen.  Met eigen legeringen, speciale coatings en speciaal aangepaste (Low Friction) messen kan 

Backery Blades zowel voor de Industriële- alswel voor de retailmarkt de oplossing leveren voor het 

optimaal snijden van de meeste soorten luxe broden.

Het perfecte mes 

voor uw broodsnijmachine



Bakery Blades is een private onderneming, 
produceert geheel in eigen beheer en is daarom 
een compacte overzichtelijke organisatie met 
een flexibele en snelle werkwijze. Het testen van 
maatwerkmessen kan door Bakery Blades zelf 
bij u in de bakkerij worden gedaan.

De lange ervaring, eigen productie processen én 
betrokkenheid bij de ontwikkeling en optimali-
satie van RSE en NOSIBO snijmachines, zorgt 
dat Bakery Blades snel in kan spelen op de 
laatste ontwikkelingen in de markt en uw speci-
fieke wensen.  

• 25 jaar ervaring in broodsnijoptimalisatie 
voor industriële- en retail bakkerijen.

• In eigen beheer ontwikkelde materialen, 
coatings en  productie processen. 

• Zeer flexibele en overzichtelijke organisatie 
voor optimaal maatwerk.

• Test- en ontwikkeltraject kan bij u in de 
bakkerij plaats vinden. 

Bakery Blades 
voor een optimaal gebruik van uw broodsnijmachine

products company

Bakery Blades Bakery Knives B.V.
Postbus 482
4900 AL Oosterhout, Nederland
Telefoon: +31(0)162-431828

www.bakeryblades.nl
info@bakeryblades.nl

Coated blades

Low Friction blades

Custom made blades

Basic blades

Industrial blades

Technische variaties

T = Dikte van het mes

D2 = Diameter van het 
  bevestigingsgat

B = Hoogte van het mes

H = ‘H-Size’ afstand van 
  opening tot opening

L = (Buitenmaat) lengte van
  het mes

NXS = Aantal tanden, afstand van
  eerste tot laatste tand

S = Groote van de tand
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