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BERTRAM & GRAF đồng nghĩa với 
chất lượng hàng đầu  
không thay đổi từ năm 1877 
trong lĩnh vực sản xuất các dụng cụ cắt cho ngành công 
nghiệp thực phẩm

Trong lĩnh vực sản xuất hệ thống cắt bánh mì công 
nghiệp, chúng tôi thiết kế các bộ lưỡi cưa vòng đáp ứng 
được đủ 100% yêu cầu về dung sai của các nhà sản xuất 
máy móc. Hãy tận dụng kinh nghiệm lâu năm có từ hàng 
thập kỷ nay của chúng tôi trong lĩnh vực sản xuất các loại 
dao và bánh răng cưa có độ chính xác cao.

Tất cả các sản phẩm đều:
•  Được sản xuất từ các loại thép chất lượng cao trên dân 

chuyền sản xuất hiện đại nhất
•  Có bảo hành về tính năng hoạt động chính xác và độ 

bền lâu dài
• Độ bào mòn tối thiểu khi cắt
•  Nếu cần răng cưa cũng có thể được hàn cứng bằng 

cảm ứng

Những phát triển tân tiến mang lại cho các doanh nghiệp 
của ngành công nghệ thực phẩm những lợi ích lớn.

Vì lợi ích doanh nghiệp của bạn, hãy đặt lòng tin vào 
một chất lượng cao, công nghệ cắt hoàn hảo mà nhờ đó 
có thể giảm thiểu được chi phí rõ rệt.

dùng cho các loại máy cắt bánh mì 
Bộ lưỡi cưa vòng

công nghiệp máy cắt bánh mỳ



Bạn có thể mua các bộ Matched Sets của chúng tôi theo 
đúng kích cỡ bạn cần Bạn có thể tự đưa ra số lượng răng 
cưa cho mỗi bộ, tối đa là 40 răng cưa. Chiều dài tối đa của 
mỗi răng cưa có thể lên tới 6350 mm.

Bạn hãy chú ý là không được dùng chung các loại răng 
cưa của các bộ khác nhau.
Bạn có thể lựa chọn:

• Lưỡi cưa có bề rộng là 11,11 mm và độ dầy là 0,4064 mm
• Lưỡi cưa có bề rộng là 12,70 mm và độ dầy là 0,4600 mm

Yếu tố quan trọng ở đây là 
mục đích sử dụng của bạn. 
Chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn

Các ví dụ về hình dạng răng cưa
dùng cho việc cắt bánh mì

1. 6 mm góc xiên kép/ mài trước
 Loại răng cưa lý tưởng để cắt bánh mì toast, sandwich, 
  bánh mì tròn, bánh mì mềm.

2. 6mm góc xiên đơn
 Dùng để cắt bánh mì thông thường và bánh mì mềm

3. 12 mm góc xiên kép
 Lưỡi cắt dài dạng sóng được mài trước

4. 12mm góc xiên đơn 
 Lưỡi cắt dài dạng sóng 

Chi tiết về bề rộng và độ dầy

của các Matched Sets của chúng tôi
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Chủng loại/ sản phẩm Chiều 
dài

 Chiều 
rộng 

Đường 
kính lỗ

Chốt/Đinh 
tán

Nhựa 
teflon

Chất 
liệu 

thông 
thường

A B O 301 12,5 5,2 *
A D E 260 10 3 * *
A D E 260 13 3 * *
A/H 304 12,5 5
AMF 359 12,5 5 *
AMF 358 13 4 *
Ara 272 10 3
Ara 272 13 3 * *
Berkel 270 10 3
Berkel 270 13 3 * *
Berkel Tisch 265 10 5
Daub 258 10 5,5 * *
Daub 257 10 5 *
Delta a.M. 260 13 3 * *
Delta n. M 270 13 3 * *
Delta Tisch 257 10 5,5 * *
Delta Tisch 257 13 5,5 * *
Dubo 317 12,5 5 * *
Fer 260 10 5
Franzosen 270 St.+BO 250 10 4,2 *
Franzosen 310 St.+BO 295 10 4,2 *
Gellmann 400 12,5 5 *
Haton 317 12,5 5 * *
Haton mit Sch. 305 10 5,5 *
Hayssen 385 12,5 5
Herlizius 257 13 5,5 * *
Herlizius 257 10 5,5 * *
Herlizius Tisch 237 10 5,2 * *
Herstal 258 10 5,5 * *
Hornbroecks 258 10 5,5 * *
Jac 270 10 3
Jac 270 13 3 * *
JK 248 10 *
Kalmeijer 254 10 5,5 * *
Maho-Holtkamp 259,5 10 5,5 * *
Meykell 259,5 10 5,5 * *
Mono 290 10 5,5 *
National 359 12,5 5 *
Oliver 260 10 4,2 * *
Renove 260 10 3 * *
Renove 260 13 3 * *
Rösen & Robbert 272 10 3
Rösen & Robbert 272 13 3 * *
Spezial 252 10 5,5
Spezial 263 10 5,5
Spezial 287 10 5,5
VLB 260 10 4,2 * *
Wabäma 315 13 3 *
Wabäma a.M 270 10 3
Wabäma a.M 270 13 3 * *
Wabäma a.M 317 10 3 * *
Wabäma n.M 285 10 3
Wabäma n.M 285 13 3 * *
Wilro 10/11 317 12,5 5 *
Wilro 10/11 317 12,5 5,5 * *
Wilro 12 260 10 5,5 * *
Wilro 400 12,5 5 *

Kể cả ở lĩnh vực máy cắt dùng trong các 
cửa hàng bánh mì, chúng tôi cũng cung 
cấp những loại dao răng cưa với các kích 
cỡ sau đây:

Bề rộng của lưỡi cưa: 12,7 mm
Độ dầy của lưỡi cưa: 0,5 mm
Chiều rộng lưỡi cưa: 12,7 mm

Lưỡi cưa được sản xuất từ chất liệu thép 
dụng cụ chất lượng cao và được bán dưới 
dạng không tráng và dạng tráng teflon 
đỏ hoặc đen.
Chúng tôi cũng cung cấp các loại dao có 
chiều dài 272 mm và 285 mm bằng chất 
liệu thép không gỉ và không tráng.

máy cắt bánh mỳ
Dao răng cưa dùng cho
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