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Krajalnice do chleba
http://www.krajalnice-do-chleba.pl

Oferujemy Państwu krajalnice do chleba światowego lidera firmy JAC. Firma JAC oferuje: 3 letnią
gwarancję, minimum 10 letni okres zaopatrzenia w części zamienne, 60 letnie doświadczenie, maszyny
dostosowane do międzynarodowych norm. Firma JAC w produkowanych krajalnicach zastosowała unikalny
system ISC, który uniezależnia krojenie pieczywa od jego konsystencji, a także moduł olejenia noży i dyszę z
nadmuchem powietrza, która pozwala na pakowanie pokrojonego pieczywa w torebki krajalnice do chleba .
JAC w swoich krajalnica stosuje opatentowany wertykalny system mocowania i prowadzenia noży tnących.
System ten jest unikalny i nie stosowany w innych tego typu urządzeniach. Wszystkie produkowane w Liege
krajalnice spełniają ostre wymagania normy ISO 3746 w zakresie ochrony przed hałasem. Wszystkie te zalety
produkowanych krajalnic zostały wyróżnione licznymi dyplomami i nagrodami jakie firma JAC otrzymała
m.in. na targach IBA w Monachium i Europain w Paryżu krajalnice do chleba . Ciągle rosnąca popularność
krajalnic JAC powoduje, że firma dynamicznie się rozwija budując nowy dwukrotnie większy zakład, w
którym powstaną w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, co pozwoli firmie urozmaicić jeszcze bardziej
ofertę i dalej doskonalić swoje produkty - krajalnice do chleba.
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