
 

Gilotinová kráječka INNO 
 
Kráječka INNO je prémiový stroj od  firmy VLB. INNO je 
vybaveno jedinečným patentovaným systémem 
„Reverse-Cut Circular Knife System“, který poskytuje 
perfektní výsledky krájení. Zařízení krájí vysokou 
rychlostí (až 160 řezů / min) a pracuje zcela bez vibrací. 
Kráječka chleba INNO krájí bez oleje. Pro usnadnění 
hygieny je pracovní plocha v přední části stroje. Krájecí 
komora může být optimálně vyčištěna shora pomocí 
snadno vyjímatelného kanálku na chleba. Půlkruhová 
spodní deska zcela eliminuje usazeniny.  
 
 

PARAMETR INNO 

Rozměr stroje (š x h x v) (mm) 800 x 598 x 1090 

Průměr kruhové čepele (mm) 365 

Nastavitelná šířka řezu (mm) 3-25 

Rychlost (řez/min) 154 

Max. rozměr chleba (š x h x v) (mm) 600 x 300 x 120 / 140 

Jmenovité napětí (V) 230 

Hmotnost (kg) 99 



 

Gilotinová kráječka INNO S 
 
Kráječka INNO S je prémiový kompaktní stroj, vhodný pro 
menši provozovny, od firmy VLB. INNO S je vybaven 
jedinečným patentovaným systémem „Reverse-Cut 
Circular Knife System“, který poskytuje perfektní 
výsledky krájení. Zařízení krájí vysokou rychlostí (až 160 
řezů / min) a pracuje zcela bez vibrací. Kráječka INNO S 
krájí bez oleje. Krájecí komora může být optimálně 
vyčištěna shora pomocí snadno vyjímatelného kanálku 
na výrobky. Půlkruhová spodní deska zcela eliminuje 
usazeniny. K dispozici pouze v nerezovém provedení.  
 
 

PARAMETR INNO 

Rozměr stroje (š x h x v) (mm) 800 x 598 x 1090 

Průměr kruhové čepele (mm) 365 

Nastavitelná šířka řezu (mm) 3-25 

Rychlost (řez/min) 154 

Max. rozměr výrobků (š x h x v) (mm) 600 x 300 x 120 / 140 

Jmenovité napětí (V) 230 

Hmotnost (kg) 99 



 

Gilotinová kráječka INNO TM 

 
Kráječka INNO TM je stolní model, ideální pro malé prostory, 
od firmy VLB. INNO TM je vybavena jedinečným 
patentovaným systémem „Reverse-Cut Circular Knife 
System“, který poskytuje perfektní výsledky krájení. Zařízení 
krájí vysokou rychlostí (až 160 řezů / min) a pracuje zcela bez 
vibrací. Kráječka chleba INNO TM krájí bez oleje. Jednoduchá 
obsluha, snadná instalace, s nastavitelnou tloušťkou řezu je 
ideální volbou pro krájení. 

 
 PARAMETR INNO 

Rozměr stroje (š x h x v) (mm) 800 x 598 x 1090 

Průměr kruhové čepele (mm) 365 

Nastavitelná šířka řezu (mm) 3-25 

Rychlost (řez/min) 154 

Max. rozměr výrobku (š x h x v) (mm) 600 x 300 x 120 / 140 

Jmenovité napětí (V) 230 

Hmotnost (kg) 99 


