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Algemeen 
De 3DD snijmachine is uitermate geschikt voor het snijden van vele groenten- en 
fruitproducten. De te snijden producten worden in de invoertrechter gekiept en door een 
roterende trommel naar de messenset gevoerd. Door het 3-dimensionale snijsysteem van 
schijvenmes – cirkelmesrol – hakmessenrol worden de producten door draaiende messen 
gesneden. Zodoende worden zelfs de meest delicate producten perfect gesneden met een 
minimaal verlies aan productsappen. 

Video 3DD  

Snijmogelijkheden 
• Schijvenmes: traploos instelbaar van 1 – 13 mm  

voor schijfjes en uienringen.  

• Cirkelmesrol: 2,5 – 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 mm  
voor (julienne-)reepjes. 

• Hakmessenrol: 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 mm  
voor blokjes. 

               

             Schijvenmeshouder 

 
Voorbeeld: complete snijset 5 x 5 mm 

voor blokjes en reepjes 

 
 Voorbeeld: complete snijset 10 x 10 mm 

voor blokjes en reepjes. 

https://youtu.be/_BRUJ6S-Ol0
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Snijkwaliteit 
Door het 3-dimensionale snijsysteem - met draaiende messen - worden de producten perfect 
gesneden, met minimaal snijafval of productbeschadiging. Ook de meest delicate producten, 
zoals uien en paprika, worden perfect gesneden, zelfs in de kleinste snijmaten. 
 

                       
          Paprika 10x10x10 mm                         Wortel 10x10x10 mm                            Uien 10x10x10 mm 

                                    
              Paprika 5x5x5 mm                                 Wortel 5x5x5 mm                                  Uien 5x5x5 mm 

                                         
      Komkommer 10x10x10 mm                      Bieten 10x10x10 mm                    Mango 10x10x10

  

Gebruiksgemak 
• Door het wereldwijd unieke systeem van veelvouden van snijmaten, kan de machine 

snel en eenvoudig omgesteld worden naar andere snijmaten. Doordat de  
schijvenmeshouder gemaakt is voor 2,5 mm, kunnen alle andere snijmaten (= 
veelvouden) met dezelfde schijvenmeshouder gebruikt worden. 

• De cirkelmesrol en hakmessenrol kunnen eenvoudig op de as geschoven worden. 

Duurzaamheid 
• De machine is geheel uit duurzaam roestvrij staal opgebouwd. Alle technische 

componenten zijn uitsluitend van gerenommeerde topmerken.  

• Alle technische componenten, zoals lageringen, motoren en elektracomponenten 
zitten binnen in de machine. Hierdoor zijn deze perfect afgeschermd tegen water.  

• De machine wordt geheel in eigen machinefabriek gebouwd, en mag dus met recht 
een Nederlands kwaliteitsfabricaat genoemd worden! 
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Reinigbaarheid/ hygiëne 
• Met 1 knop kunnen zowel de in- als uitvoertrechter ontgrendeld worden, zodat de 

machine van binnen en buiten schoon gespoten kan worden en/of de messet te (de-) 
monteren. 

 

Veiligheid 
• Op de in- en uitvoertrechter is een waterdichte (IP-67) sensor gemonteerd. Indien 

deze geopend, stopt de machine direct. Zodoende kan nooit in een draaiend mes 
worden gegrepen. 

Technische gegevens 

Capaciteit: tot 1500 kg per uur, afhankelijk van de snijmaat en het soortelijk gewicht van het 
product.  

Spanning: 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 3 A 

Vermogen: 1,5 kW 

Afmetingen (LxBxH): 850 x 1470 x 1690 mm 

Gewicht: 261 kg, exclusief messenset 
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Prijzen 
 
3DD standaarduitvoering incl.: op aanvraag

- RVS geremde zwenkwielen

- Schijvenmeshouder, voor alle snijmaten

- Kam

Optioneel:

- RVS mesrek op aanvraag

- Houten transportkist op aanvraag

Snijmaat 

mm Prijs

Snijmaat 

mm Prijs

Snijmaat 

mm Prijs

3,0 op aanvraag 3,0 op aanvraag 3,0 op aanvraag

5,0 op aanvraag 5,0 op aanvraag 5,0 op aanvraag

7,5 op aanvraag 7,5 op aanvraag 7,5 op aanvraag

10,0 op aanvraag 10,0 op aanvraag 10,0 op aanvraag

12,5 op aanvraag 12,5 op aanvraag 12,5 op aanvraag

15,0 op aanvraag 15,0  Zie (1) 15,0 op aanvraag

20,0 op aanvraag 20,0  Zie (1) 20,0 op aanvraag

(1) Idem als voor 10 mm

Cirkelmesrol Kam Hakmessenrol

 
 
Levertijd: 4 – 6 weken 

Levering: franco huis en bedrijfsklaar geïnstalleerd, incl. uitgebreide instructie (binnen 
Nederland en België). Buitenland: ex works. 

Garantie: 1 jaar 
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Maattekening 


