
NOSIBO snij- en verpakkingsmachines 
NOSIBO heeft jarenlange ervaring met de productie en service van brood snij- en 
verpakkingsmachines. De NOSIBO snijmachine is gebaseerd op het zo genoemde ‘Reciprocate 
principe’ (losse messen systeem) voor constante sneedikte. De machine is praktisch in 
gebruik en heeft zijn rendement in de loop der jaren meer dan bewezen. Werken met 
NOSIBO machines wordt als zeer positief ervaren. NOSIBO is niet alleen producent, maar is 
met een eigen serviceafdeling ook optimaal uitgerust voor het leveren van onderdelen en 
de service die u van een gerenommeerd bedrijf mag verwachten. Ook vindt de doorontwik-
keling van de machine geheel plaats in de NOSIBO fabriek. NOSIBO levert daarmee een 
compleet pakket, een degelijke basis voor een optimale prestatie.  

Made inHolland
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Eenvoudige bediening Spanning transportband 
eenvoudig in te stellen

• Geschikt voor bijna alle broodsoorten

• Snelheid van 60 broden per minuut, 
afhankelijk van brood soort 

• Reciprocate principe zorgt voor constantere 
sneedikte 

• Eenvoudig te koppelen aan andere machines 

• Compact, makkelijk te plaatsen

• Specifieke NOSIBO onderdelen in eigen huis 
geproduceerd (CNC geproduceerde messen-
ramen)

• Eenvoudig te vervangen messenraam (max 5 min)

• Stabiel brood transport aan 3 zijden

• Geproduceerd volgens CE specificatie

• Frequentie geregelde aanvoerbanden, 
daardoor nauwkeurig regelbare snijsnelheid

• Minimale slijtage van de slijtstrippen door 
toepassing van gietijzer 

• In motor compartiment mechanische ventilatie, 
voor temperatuur beheersing

• Tekst screen, onderdeel voor eenvoudige 
bediening

• Eigen service team van NOSIBO met meer 
dan 20 jaar ervaring 

• Automatische mes breuk detectie

• Brood breedte en hoogte instelbaar

• Afmetingen, L x H x B, 2000 x 820 x 1435 mm

• Snelheid: maximaal 60 broden per minuut, 

afhankelijk van soort brood

• Broodafmetingen: 

- lengte: 160 tot 365 mm 

- breedte: 90 tot 160 mm

- hoogte:  tot 150 mm

• Snee dikte variabel, minimaal 7 mm tot een dikte van 182 mm

• Afwerking: stalen frame, zilver poedercoating, diverse 

onderdelen in R.V.S.

• Gewicht +/- 850 KG

• Stroom voorziening: 208/230/380/460 Volt, 3 phase, 50-60 Hz

• Electrische beveiliging: IP-54

• PLC: Siemens

• Omgevingstemperatuur van machine in werkiing; +5 tot + 50 °C

• Transporttemperatuur: - 25 tot + 55 °C

• Luchtvochtigheid: van 50% tot 80%

• Geluidsniveau op 1 meter afstand: Max 77,4 dB (A) gemeten 

op 1,60 meter hoogte

Sterke punten NOSIBO snijmachine

Technische specificaties

Eenvoudige bediening Spanning transportband 
eenvoudig in te stellen

Eenvoudig te vervangen messenraam (max 5 min)

• Stabiel brood transport aan 3 zijden

• Geproduceerd volgens CE specificatie

‘Bakery Blades’ cutting blades

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

products company

NOSIBO Bagger

NOSIBO Slicer

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

NOSIBO adviseert


