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A ERGONOMISK PERFEKT
KONSTRUKTION AF SLÆDEN

A LAGRING AF AFLÆGNINGSBILLEDET
ENKELT VED HJÆLP AF ”S”  TASTEN



A HVORLEDES KAN EN APPETITVÆKKER
VÆRE EN SIKKER OMSÆTNINGSBRINGER

A Fleksibel anvendelse

VS 12 D egner sig specielt til skæring af

pølser, skinker, spæk, røget flæsk, steg, ro-

astbeef og kød. Ideel til levnedsmiddelindu-

strien, levnedsmiddelhandlen, delikatesseaf-

delinger, bagerier og storkøkkener. Overalt

hvor man efterspørger en høj fleksibilitet og

en appetitlig, dekorativ præsentation af det

afskårne pålæg. 

VS 12 D tilbyder derfor utallige aflægnings-

former med et omfangsrigt forvalgprogram.

Lagring af aflægningsbilledet eller indtast-

ningsprogram.

A High-tech præcision

VS 12 D skærer rent sikkert og hurtigt – fra

den første til den sidste skive. Det sørger et

stærkt støjsvagt knivdrev for i forbindelse med

en førsteklasses hulsleben kniv af specialstål

med en belægning af hårdtkrom. Den, umid-

delbart ved siden af snitstedet, placerede stil-

bare skærevareunderstøtning forhindrer

virkningsfuldt en nedbøjning af varen.

A Betjening

Såvel ved automatisk drift som ved manuel

drift, tilbyder VS 12 D en høj betjeningskom-

fort og den højeste sikkerhed. Den perfekte

totalbeskyttelse og slædens lave byggehøjde

giver en legende let håndtering og en hurtig

ikke trættende arbejdsgang. Den praktiske

resteholder med sine kunststofspidser giver

et fast greb om skærevaren og minimerer

derved tabet ved endestykkerne. Tykkelses-

indstillingen er trinløst indstillelig. For at kun-

ne skære papirtynde skiver er skalaen fra 0 –

3 mm ekstra forstørret. VS 12 D er yderst

robust og også i automatisk kontinuerlig drift

ekstrem belastbar og korrosionsfast. Slæ-

den, anslagspladen, afstryger og knivskær-

men er i færdig bearbejdet Alu-eloxal. Værd-

satte glideriller garanterer et rent glid af va-

ren. Den i maskinstativet lejrede slædeføring

giver et legende let slædeløb 

** MED DET OMFATTENDE AFLÆGNINGSPROGRAM
ER DE PÅ  DEN SIKRESTE VEJ TIL SUCCES



A RUNDBORDSAFLÆGGER (OPTION)

A DEN DEKORATIVE PRÆSENTATION
GIVER APPETIT PÅ  MERE

A Let aflægning

Mangfoldige aflægningsbilleder er et af de

vigtigste kendetegn for VS 12 D.

Følgende program står til rådighed:

■ Taglægning i 3 rækker ”langs” eller ”tværs”

■ Stabling med en skærevarer (Ø max.

105 mm) indtil 2 stabler efter hinanden.

■ Dobbeltstabling med en skærevare (Ø max.

105 mm) indtil 4 stabler efter hinanden

eller ved siden af hinanden.

■ Rundaflægning i 3 kredse på aflægnings-

bordet.

Aflægningsprogrammerne gør det let:

■ Permanent visning af skive- og portions-

antal.

■ Forvalg af skive- og portionsantal ganske

enkelt ved hjælp af ”+” og ”-” tasterne.

■ Det er muligt at forvælge skiveantal for

rundaflægning i alle 3 kredse.

■ Lagring af det afskårnes aflæggebillede over

”s”-tasten.

A Ulykkebeskyttelse

Maskinen er i.h.t. EU-maskindirektivet nr.

98/37/EU for sikkerhed og hygiejne god-

kendt af et akkrediteret laboratorium efter

konstruktionsforskrifterne nr. 01014 og GS-

prøvning nr. 01015. EU-konformitetserklærin-

gen, der er en del af betjeningsvejledningen

bekræfter overholdelsen af forskrifterne.



A DE VIL FLEKSIBILITET
OG BEKVEMMELIG BETJENING?

A Automatisk eller manuel

VS 12 D lader Dem om valget

VS 12 D er en universel præcisionsskære-

maskine med særlig fleksible anvendelsesmu-

ligheder: Fuldautomatisk til rationel forskæring

og manuelt til ekspeditionssalg. Med det mo-

toriserede slædedrev har den som fuldauto-

mat den fordel at skærevaren automatisk kan

forskæres og portioneres, ideel til udførelse af

kundebestillinger eller til forberedelse af spids-

belastninger. Skæreydelsen kan styres ved

hjælp af tre forskellige slædehastigheder og

tre forskellige snitlængder.. Det betyder at

hvert produkt har sin skærehastighed. I ma-

nuel drift brillerer maskinen med sin lette

gang, præcise slæde- og restholderføring.

Skiveaflægningen udføres automatisk - uden

håndberøring. I begge driftsformer er de mang-

foldige aflægningsformer et betydende ydelses-

kriterium for Bizerba VS 12 D. Ikke at forglem-

me er den særlige komfortable betjening og den

hurtige lette rengøring.

A Rengøring og vedligeholdelse

Restholderen, knivdækslet og tilførselsslæden

er aftagelig med enkelte håndgreb. Til en be-

kvem og grundig rengøring kan slæden svinges

ud når tykkelsesindstillingen er under ”0”.

Til efterslibning af kniven anvendes det kompak-

te slibeapparat der sættes på i en håndeven-

ding og let betjenes ved den nøjagtig definerede

indstilling.

** VS 12 D TILBYDER DEM NØJAGTIG DE YDELSER 
DE NETOP HAR BRUG FOR: FULDAUTOMATISK ELLER MANUEL



DE VIGTIGSTE TEKNISKE DATA

A Eenfaset:

A Trefaset:

A Knivdiameter:

A Knivomdr.:

A Slag/min.:

A Skærevarestørrelse
– med aflægger:
– uden aflægger:

A Tykkelsesindstilling
– med aflægger:
– uden aflægger:

A mål i mm:

L B H
620 795 495

L B
515 430

L2 B2
800 980

60 mm

IP 33

58 x 82 x 70 cm (L x B x H)

ca. 75 kg (netto) / ca. 87 kg (brutto)

254 x 346 mm

1/8 bogen – 250 x 375 mm

240 x 360

160 mm

Rundbord til stjerneformet skæreva-
reaflægning, teflonkniv, anslagsplade og
knivafdækning med antiklæbebelægning.

A Ydre mål (mm):

A Opstillingsflade
(mm):

A Arbejdsområde
(mm):

A Stabelhøjde:

A Beskyttelsesgrad:

A Kartonmål:

A Vægt:

A Aflæggerbord:

A Papirstørrelse:

A Foliestørrelse:

A Bordvandring:

A Ekstraudstyr:

Strømart Spænding Frekvens Strøm Forbrug
V Hz A kW

230 50 2,5 0,575

230/400 50 1,9/1,38 0,552

330 mm

266 omd./min.

lang mellem kort
30 - 40 - 50 35 - 48 - 58 60 - 68 - 75

min. max.
50 x 50 mm 183 x 240 mm

224 x 260 mm

0,5 til 8 mm
0,5 til 24 mm
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