
Rens Automation BV is uw 
partner in het bedenken en 
optimaliseren van industriële 
banketoplossingen.
Meedenken in het effectiever 
en efficiënter inrichten van de 
productieprocessen binnen 
industriële bakkerijen is waar 
wij in uitblinken. Dit doen wij 
door het ontwerpen en 
ontwikkelen van krachtige, 
hoogwaardige machines voor 
banketbakkerijen.
Industriële turn-key
oplossingen voor het 
vervaardigen en snijden van 
fijn gebak, pastries of petit-
fours.

www.rensautomation.nl

RENS Automation BV - EXOR eX707FB

Klant Eisen
De machine moet een grote variatie aankunnen van type gebak/taart, 
snijpatronen en snelheden van verwerken. Tevens moet de gehele machine 
voldoen aan de hygiëne richtlijnen en gebouwd worden in IP69.

Voorgestelde oplossing
De eX700FB series HMI bedienpanelen van EXOR zijn specifiek ontwikkeld 
voor toepassing in de voedingsmiddelen industrie.

Voordelen
Het paneel is ontworpen volgens: DIN EN 1672-2, EHEDG en FDA 21. 
Het paneel heeft een IP69 klasse en is voorzien van een afgerond en gepolijst 
RVS-frame. De silicone (food compliant) pakking en de RVS manchet-
constructie verzorgt een optimale inklemming van de pakking.
Polyester coating op het beeldscherm voorkomt dat glas in de productie-
omgeving terecht komt bij glasbreuk van het paneel.
Het paneel is geschikt voor dagelijkse schoonmaak met hoge druk water van 
max 80°C en dagelijkse schoonmaak met chemicaliën.

De krachtige processor en het 16M kleuren TFT capacitieve bedienscherm 
geeft de mogelijkheid een grote variatie aan commando’s uit te voeren en 
visueel weer te geven.

UC-600 ULTRASOON SNIJDEN VAN TAARTEN, VLAAIEN 
EN PLAATGEBAK

De UC-600 van Rens Automation is geschikt voor het ultrasoon snijden van 
nagenoeg alle soorten gebak. Taarten, vlaaien, korstdeeg, biscuitdeeg, harde 
wener, bevroren of vers, met fruit gedecoreerd, en nog veel meer. De UC-600 is 
een echte allround inzetbare snijmachine. De toepassingsmogelijkheden zijn 
onbegrensd. De korte ombouwtijd maakt het bovendien mogelijk om snel te 
kunnen wisselen van product. Daardoor maakt u optimaal gebruik van de 
machine en het mes. Het ultrasone mes en de robot worden aangestuurd via 
het waterdichte en slagvaste touchscreen. Daarmee kunt u recepturen 
voorprogrammeren waardoor u een nog snellere en constante productie 
realiseert.

Gebak en taart snijden onder controle! 
Bedienpaneel eX707FB biedt hygiënisch comfort. 

Leverbaar via:

https://www.rensautomation.nl/en/


Waarom Hiflex?
De samenwerking en co-ontwerp tussen 
ons als klant en Hiflex is bijzonder prettig. 
Hiflex als leverancier denkt mee met ons als 
machine bouwer en onze specifieke 
applicatie. 

Duidelijke communicatie, "minder is meer". 
Men adviseert geen overbodige zaken en 
geven een op maat oplossing die werkt. Ze 
doen wat ze beloven binnen de afgesproken 
tijd en volgens planning. 

Let us simply be supportive!

Wolweverstraat 22 Telefoon : 0180-466004
2984 CD Ridderkerk
Postbus 4070 Internet : www.hiflex.nl
2980 GB Ridderkerk E-mail : info@hiflex.nl

De UC-600 voor het ultrasoon snijden van taarten, vlaaien en plaatgebak
Uitgevoerd met een EXOR eX707FB bedienpaneel

EXOR eX700FB serie
In 7”en 15”beschikbaar


