
 

Platenpoetsmachines 
BAKK TUBUR 

Platenpoetsmachine voor het reinigen van bakplaten met weerszijde randen en 

geperforeerde bakplaten, vanaf 500 bakplaten per dag gelijktijdig gereinigd en geolied. 

Technische specificaties 600 800 1000 

Breedte bakplaat 250 – 600 mm 601 – 800 mm 801 – 1000 mm 

Breedte machine 950 mm 1150 mm 1350 mm 

Lengte machine (zonder/met oliereservoir) 1055 / 1165 mm 1055 / 1165 mm 1055 / 1165 mm 

Hoogte  1050 mm 1050 mm 1050 mm 

Gewicht ± 405 kg ± 445 kg ± 485 kg 

Motor (400 V) (3 PH+O+E) 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 

* Technische specificaties onder voorbehoud. 

  



 

Kenmerken Standaard Kenmerken Comfort Kenmerken Premium 

Behuizing in roestvrijstaal Behuizing in roestvrijstaal Behuizing in roestvrijstaal 

Deksel met handvat in 
roestvrijstaal 

Deksel met handvat in 
roestvrijstaal 

Deksel met handvat in 
roestvrijstaal 

Ergonomische inbrenghoogte van 
850 mm 

Ergonomische inbrenghoogte van 
850 mm 

Ergonomische inbrenghoogte van 
850 mm 

Doeltreffende schraper vooraf Doeltreffende schraper vooraf Doeltreffende schraper vooraf 

Volle inbrengwieltjes Volle inbrengwieltjes Volle inbrengwieltjes 

Vier borstels met snelkoppeling Vier borstels met snelkoppeling Vier borstels met snelkoppeling 

Volle loswieltjes Volle loswieltjes Volle loswieltjes 

Stofvrij oliesysteem Stofvrij oliesysteem Stofvrij oliesysteem 

1 afvallade in roestvrijstaal 1 afvallade in roestvrijstaal  

Ingevouwde borstels voor het 
reinigen van de gaten van de 
geperforeerde bakplaten 

Tweede reinigingsstation met onze 
nieuwe ontwikkeling voor een 
betere reiniging van de gaten. 

Tweede reinigingsstation met onze 
nieuwe ontwikkeling voor een 
betere reiniging van de gaten. 

 1 lade trolley in roestvrijstaal 1 lade trolley in roestvrijstaal 

 
Oliereservoir met automatische 
controle van het oliepeil 

Oliereservoir met automatische 
controle van het oliepeil 

 
Hydropakket voor betere reiniging 
van de machine* 

Hydropakket voor betere reiniging 
van de machine* 

  
Twee-Laden-Stop (TLS), voorkomt 
dat twee laden tegelijkertijd in de 
machine worden getrokken 

  Mobiele vuillade op wielen 

  
Vuilbarrière gemaakt van roestvrij 
staal met kamborstels 

 

* Het Hydropakket voor het intern reinigen van de machine omvat 

• Twee borstels in 1.4310 roestvrijstaal 

• Voorschraper in 1.4310 roestvrijstaal 

• Motor IP 66 

• Alle lagers en drukveren in 1.4310 roestvrijstaal 

• Vier zwenkwielen met behuizing van roestvrij staal, elk voor een gewicht tot 700 kg 


