
1. De Compas 4.0 rolt elk deeg stress-vrij uit – de voorwaarde voor gelijkmatige deegbanden en uiteindelijk voor
gebak gelijk van gewicht en grootte.

2. Dankzij de separaat instelbare inloop-, uitloop- en snelheid van de walsen kan het uitrol-proces optimaal worden
afgestemd op elke deegsoort. Hierdoor kunnen met de Compas 4.0 ook zeer gevoelige degen automatisch
worden uitgerold, die tot nu toe alleen handmatig verwerkt konden worden.

Hoogste Efficientie 
De efficiëntie van een uitrolmachine stijgt  substantieel wanneer er een groter deegstuk verwerkt wordt. Met een 
werk-breedte van 700 mm, een band-snelheid tot 130 cm/s en een wals-opening tot 65 mm kan de Compas 4.0 
probleemloos deegstukken met een gewicht van 20 kg aan. Mede dankzij de vier afzonderlijke aandrijvingen rolt hij 
sneller en tegelijkertijd mooier uit als de traditionele uitrolmachines, wat de bedrijfskosten in belangrijke mate 
reduceert. Samengevat brengt het een dubbelcijferige procentuele resultaat ten opzichte van de traditionele 
uitrolmachines.

Bediening: eenvoudig en intuïtief zoals bij een Smartphone
De revolutionaire  i-Touch-Bediening maakt het werken met de Compas 4.0 ook voor onervaren werknemers van 
begin af aan zeer eenvoudig. Op het grote Touchscreen is alle informatie in overzichtelijke kaders weergegeven. De 
Bediening verloopt zoals iedereen het met zijn Smartphone gewoon is: intuitief, zeker en snel. Intelligente hulp-
systemen en een «Program Wizard» maken het werken met de Compas 4.0 niet alleen zeer eenvoudig , maar 
voorkomen ook fouten in de bediening.

Betrouwbaar, lange levensduur en fit voor de toekomst
Voor bakkerijen zijn minimale uitval en een lange levensduur van hun machines van essentieel belang. 
De Compas 4.0 is niet alleen betrouwbaar en heeft lange levensduur, maar kan in de toekomst ook met nieuwe 
functionaliteiten worden uitgerust. Daarmee blijft de machine steeds op de nieuwste stand van de techniek en is hij 
ook in de toekomst «best in class». De veiligheid en hygiëne - eigenschappen van de Compas 4.0 zijn door 
onafhankelijke instanties wereldwijd getest en gecertificeerd. Ook dat is uniek in de markt.

Revolutionare Uitrolmachine met vier
afzonderlijke en directe aandrijvingen
Onze nieuwe Compas 4.0 is een baanbrekende elektronische uitrolmachine. Als eerste en enige 
uitrolmachine is hij met vier afzonderlijke en directe aandrijvingen uitgerust en heeft hiermee unieke en 
ongekende mogelijkheden.

Wij zijn meerdere decennia  Pionier en Innovatief leider als het gaat om uitrolmachines. Dit blijkt ook nu weer bij 
de nieuwe Compas 4.0 (/de/maschinen/ausrollmaschinen/elektronische-ausrollmaschinen/compas-4-0),    bij 
deze ontwikkeling heeft de digitalisering een centrale rol gespeeld: Dankzij talrijke innovatieve technologieën is 
er een nieuwe maatstaf gezet met betrekking tot; Kwaliteit, Prestatie, Bediening en Betrouwbaarheid.

Stress-vrij Uitrollen van alle degen
In tegenstelling tot alle andere in de markt verkrijgbare uitrolmachines, die alleen over een centrale aandrijving 
en een versnelling beschikken, is de Compas 4.0 met vier afzonderlijke directe aandrijvingen voor de 
transportbanden en walsen uitgerust. Dit is een absoluut nieuw concept en voor Patent aangemeld. 

De onderscheidende  voordelen:
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https://www.rondo-online.com/de/maschinen/ausrollmaschinen/elektronische-ausrollmaschinen/compas-4-0
https://www.rondo-online.com/


Verder nieuws: Rondostar 5000
Naast de Compas 4.0 lanceren wij nog een elektronische uitrolmachine: de Rondostar 5000
(/de/maschinen/ausrollmaschinen/elektronische-ausrollmaschinen/rondostar-5000). Deze beschikt over 
dezelfde i-Touch-Steuerung als de Compas 4.0 en verbind hoge prestatie's met robustheid. Het voorgaande 
model , de Rondostar 4000, heeft met meerdere duizenden verkochte machines de mechanische proeftijd  
ruimschoots met bravoure doorstaan. 

De Compas 4.0 straalt de hoogste efficiëntie uit.

De i-Touch-Bediening maakt het werken met een uitrolmachine revolutionair.

INTRESSE ?
VOOR MEER  INFORMATIE BEL OF MAIL MET 

https://www.rondo-online.com/de/maschinen/ausrollmaschinen/elektronische-ausrollmaschinen/rondostar-5000



