
---------- Met Kalmeijer wordt ----------
koekjes maken
gesneden koek

kaltJeije(



PLUSPUNTEN:
• met figuurwalsverwarming, dus geen bloem strooier en daardoor een betere bakaard
• opklapbaar bakplatentransport, gering van afmeting
• voorzien van bakplaat- en deeginvoerschakelaar
• uitneembare voedingswals (dus makkelijk te reinigen)
• dikte deegfiguren regelbaar (voor het juiste gewicht)
• geschikt voor het maken van grote, kleine, dikke en dunne deegfiguren
• verwerking van alle gangbare boterdegen met een vetpercentage van 30% tot 70%

(uitgaande van het bloemgewicht)
• keuze uit meer dan 60 standaard figuurwalsen om een rijk gevarieerd assortiment

koekjes, stukwerk, speculaas, taai-taai en marsepein te kunnen produceren

Ruimtewinst, 550 x 570 mm,
daar de bakplatentafels en
de rollen baan voor de
deegtoevoer inklapbaar zijn.

Figuurwalsverwarming in
het deksel gemonteerd.

Verwisselen van de
figuurwals zonder gebruik
van gereedschap.
Dit geldt ook voor het
schoonmaken van de
voedingswals.

De deegfiguren vallen in
rechte rijen op de bakplaat.

AUTOMATISCH VERWARMEN VOOR EN TIJDENS DE PRODUCTIE
Voordat de invoer van deegplakken en bakplaten plaatsvindt, wordt de machine
ingeschakeld en draait gedurende 30 sec. Op deze wijze wordt de figuurwals automatisch
voorverwarmd. Daarna is de machine startklaar en kunnen de deegplakken en de bakplaten
worden ingevoerd. Tijdens de productie werkt de verwarming alleen als de machine draait.
De figuurwalsverwarming heeft twee standen, te weten: 1000 en 2000 Watt.
Dit geeft u de zekerheid dat het deeg (zonder gebruik te maken van strooi bloem) niet blijft
plakken in de figuurwals en dat daardoor perfect gevormde deegfiguren worden verkregen.

KALMEIJER SNIJSYSTEEM
Na het vormen van de deegfiguren door de figuurwals op de deeg mantel van de
voedingswals, worden ze door een verstelbaar en zeer snel bewegend mes van de
deegmantel afgesneden.
Door dit Kalmeijer sn ijsysteem kunnen ook zachte boterdegen verwerkt worden en kunnen
de deegfiguren op de (door u) gewenste dikte worden afgesneden.

FLEXIBILITEIT
Het verwisselen van de figuurwals om een ander soort koekje te maken, is een kwestie van
seconden. Twee hendels naar achteren duwen en u haalt de figuurwals uit de machine
zonder gebruik te maken van gereedschap.
De voedingswals kunt u in zijn geheel uit de machine nemen.
Hierdoor is de voedingswals in hooguit 3 min. eenvoudig schoon te maken met de
bijgeleverde deegkrabber.

AUTOMATISCH 'START EN STOP'
Voor een goede signalering van de deegaanvoer en het bakplatentransport zijn inductieve
schakelaars ingebouwd. Deze laten de machine stoppen bij onvoldoende toevoer van deeg
of bakplaten. Zodra de toevoer van deegplakken en/of bakplaten weer plaatsvindt, start de
machine weer. Via een transportband worden de deegfiguren automatisch op de bakplaten
gelegd.
Daar de snelheid van het bakplatentransport regelbaar is, kan ook de juiste onderlinge
afstand tussen de deegfiguren op de bakplaat worden ingesteld (variomatic-systeem).

BEVEILIGING VOLGENS CE-NORMEN
Bij het omhoog gaan van het deksel treedt niet alleen de dekselbeveiliging in werking, maar
ook de mesbeveiliging in de machine.

RUIMTEWINST EN WERKGEMAK
De machine is verrijdbaar, dus gemakkelijk te verplaatsen.
Afmeting 550 x 570 mm met neergeklapte tafels voor het bakplatentransport en de .
rollenbaan voor de deegtoevoer.



•
De Kalmeijer koekjesvormmachine verwerkt moeiteloos degen voor het maken van zandkoekjes, allerhande, kransjes,
gevulde koeken, speculaas, enz.
Aangezien geen wrijving of persing van het deeg in de koekjesvormmachine plaatsvindt, kunnen er degen verwerkt
worden met een vetpercentage van 30% tot 70% (uitgaande van het bloemgewicht); in sommige gevallen zelfs tot
80%. Dit betekent dat u degen volgens eigen recept en koekjes naar eigen ontwerp kunt maken.
Indien u vragen heeft over uw receptuur, dan kunt u te allen tijde met onze proefbakker contact opnemen.

Deze machine biedt aan bedrijven, die snel en efficiënt koekjes
en stukwerk willen maken, onbeperkte mogelijkheden.

CAPACITEIT
De bediening van de machine kan door een of twee personen
plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de gewenste capaciteit.
Bij de bediening door twee personen zorgt één persoon voor
de toevoer van de bakplaten en de deegplakken. De ander
neemt de bakplaten weg en plaatst deze in een rek .

., Indien de machine door twee personen wordt bediend, is de-
capaciteit 2 tot 5 kg deeg per min., afhankelijk van de grootte
en dikte van de deegfiguren.
De machine kan ook goed en gemakkelijk door één persoon
worden bediend, omdat de machine stopt als er geen toevoer
van deegplakken en/of bakplaten plaatsvindt.

ROLLEN BAAN DEEGINVOER
De machine is voorzien van een lange rollenbaan voor de
aanvoer van de deegplakken.
Van deze rollen baan is de schuine stand instelbaar:
• een schuinere stand bij dikke deegplakken;
• een minder schuine stand bij dunne deegplakken.

De rollen baan is vast aan de machine gemonteerd, echter
zodanig dat hij inklapbaar is. De steun van deze rollenbaan
wordt bij het uitklappen in een speciale houder geplaatst,
waarin deze automatisch 'vergrendeld' wordt.

DE KALMEIJER KOEKJESVORMMACHINE DOORDACHT VAN BINNEN EN BUITEN

SPECULAASJES KRANSJES GEVULDE KOEKEN ALLERHANDE



Keuze uit meer dan 60 figuurwalsen om een rijk gevarieerd
assortiment kleine en grote koekjes te kunnen produceren.

570

Naast de standaard figuurwalsen zijn er ook speciaalwalsen
leverbaar met modellen van koekjes en stukwerk naar uw eigen =
ontwerp. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkoop
binnendienst, die u onze walsenbrochure kan toesturen.

: .
Om efficiënt met de koekjesvormmachine te kunnen werken, is
een goede kwaliteit bakplaat van groot belang. De Kalmeijer
bakplaten worden gemaakt van geblauwde staalplaat,
uitgevoerd met twee opstaande zijden en iets schuin oplopende
kopkanten. De bakplaten zijn leverbaar in de standaardlengtes
590 mm, 800 mm en 1000 mm, de breedte van de bakplaten is
250 mm buitenwerks gemeten. Speciale lengtes bakplaten zijn
op verzoek leverbaar.
Indien u voor de juiste lengte van de bakplaat kiest en rekening
houdt met veelvouden van 250 mm breedte, kunt u uw oven
maximaal benutten.
Voor rotatieovens, met wagens die geschikt zijn voor bakplaten met een maat van 600 x 800 mm adviseren wij
bakplaten te nemen met een lengte van 590 mm, waardoor per etage 3 bakplaten dwars in de wagen kunnen worden
geplaatst.

TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit afhankelijk van grootte
en dikte deegfiguur: 2-5 kg deeg per min
Breedte: 570 mm
Lengte, buiten gebruik: 550 mm
Lengte,bedrijfsopstelling: 1675 mm
Hoogte: 1240 mm
Gewicht: 125 kg
Breedte bakplaat: 250 mm
Walsverwarming: 1000 W/2000 W
Motor*: 3 fase + nul + aarde 400V, 50 Hz

3 fase + aarde 230V, 50 Hz
2,4 kW

4m
wit met roestvrij stalen beplating.

Aansluitwaarde:
Lengte aansluitkabel:
Kleur:

*) ander voltage op aanvraag leverbaar
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kalt1eije( Kalmeijer BV
Fruitweg 11 - 13
NL-2525 KE Den Haag

Tel. : + 31 - 70 388 89 50

Fax: + 31 - 70 389 02 38
E-mail : info@kalmeijer.com

Website: www.kalmeijer.com

De machine voldoet aan de vereiste Europese
richtlijnen en is voorzien van een CE-markering. 200602 wijzigingen voorbehouden.


