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Stocare-Transport-Dozare făină şi microingrediente 

Avantaje:

- Calitate constantă a produsului finit;
- Cheltuieli minime cu personalul şi

mentenanţa;
- Hidratare mai mare a făinii;
- Pierderi “0” de materii prime; 
- Igienă la standardele cerute în C.E.;
- Trasabilitatea produsului finit;
- Instalaţii conforme cu normele anti-

explozie; 
- Posibilitatea integrării cu softul de

gestiune al companiei (ERP).
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Maşină fulgi / granule gheaţă 

Fulgi de gheaţă:
- Conţinut redus de apă,
- Rezistenţă ridicată la

decongelare,
- Uşor de manipulat şi

cântărit. 

Granule de gheaţă:
- Conţinut apă (18 - 20%),
- Conservă şi umidifică

produsul,
- Topire rapidă. 

Productivitate/h:
0 50 kg 100 kg

Dim. granule: 11x13 - 17x18 mm

Tipuri de produse:

Răcitoare apă

Răcitoare apă continue, cu cuvă ermetică sau cu acumulare
Asigură scăderea rapidă a temperaturii apei, astfel apa folosită în

procesul de malaxare va avea temperatura optimă necesară unui
aluat realizat corect. 

Construite din oţel inoxidabil.
Sistem de răcire perfect igienic - apa nu intră în contact cu

aerul.

Productivitate/h:
0 500 l 1.000 l

Tipuri de produse:

Avantaje:
- Asigură eliminarea impurităţilor, inclusiv a celor metalice;
- Asigură oxigenarea făinurilor;
- Tubulatura de evacuare se poate dimensiona în funcţie de

amplasare;
- Sita este confecţionată din oţel inoxidabil.

Dozatoare - amestecătoare apă

Panoul de comandă, intuitiv și prietenos, asigură monitorizarea
fazelor de lucru; calculul temperaturii apei pentru ca aluatul să se
mențină la temperatura optimă; alimentare în mod secvențial;
programarea rețetelor personalizate etc.

Avantaje: 
- Asigură dozarea de înaltă precizie a apei;
- Dotate cu sistem de distribuție, pot alimenta rapid și exact unul,

două sau trei malaxoare.

Productivitate/h:
0 1.000 kg/h 2.000 kg/h

Debit/h:
0 1.200 l 2.400 l

Cernătoare făină

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:
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Malaxoare cu cuvă fixă

Panou de comandă analogic, uşor de utilizat.
Construcţie solidă, asigură o frământare intensivă a aluatului.
Toate componentele ce intră în contact cu aluatul sunt confecţionate din

oţel inoxidabil.
Dotate cu două motoare electrice ce asigură o utilizare îndelungată.
Braţul spiral este proiectat astfel încât încălzirea aluatului în timpul

malaxării să fie minimă, iar trecerea din prima în cea de a doua viteză se
realizează automat.
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Malaxoare cu cuvă detaşabilă

Fixarea cuvei se realizează prin intermediul unui electromagnet puternic,
eliminându-se uzura prematură a mecanismului.

Dotate cu două motoare electrice, unul pentru rotirea cuvei și unul pentru
rotirea brațului spiral, având o mare rezervă de putere.

Panou de comandă digital sau analogic.
Toate componentele ce intră în contact cu aluatul sunt confecţionate din

oţel inoxidabil. 
Prevăzute cu sistem de siguranţă conform normelor legale în vigoare.
NOU! - Dotate cu dublă transmisie, pentru exploatare intensivă.

Toate componentele ce intră în contact cu aluatul sunt confecţionate din
oţel inoxidabil.

Malaxor proiectat pentru descărcarea aluatului în pâlnia divizorului sau pe
masa de lucru. 

Malaxorul are două motoare electrice, atât pentru rotirea cuvei, cât şi
pentru rotirea braţului spiral, având o rezervă mare de putere.

Productivitate/h:
0 750 kg 1.500 kg

Productivitate/h:
0 750 kg 1.500 kg

Productivitate/h:
0 750 kg 1500 kg

Malaxoare cu răsturnător

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:

Răsturnătoare. Pâlnie intermediară alimentare
Răsturnător cu structură din oţel sudat şi căi de rulare

galvanizate.
Sistem de ridicare hidraulic. Barieră de protecţie împotriva accidentelor.

Pâlnia intermediară facilitează alimentarea continuă a divizorului pentru o
divizare mai riguroasă.

Confecţionată din oţel inox. 
Dotată cu senzori care permit alimentarea divizorului în mod automat, cu

un număr presetat de bucăţi de aluat.

Înălţime ridicare:
0 2 m 4 m

Greutate ridicată:
0 500 kg 1000 kg

Tipuri de produse:
Capacitate pâlnie:

0 250 l 500 l
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Datorită braţului dublu de transmisie se măreşte durata de
viaţă a mecanismului şi creşte acurateţea la divizare. 

Asigură reglarea greutăţii bucăţilor divizate şi a vitezei de divizare.

Pot fi dotate cu:
- sistem înfăinare,
- pulverizator ulei,
- pâlnie inox teflonată la interior, diverse capacităţi,
- bandă cu dispozitiv de premodelare.

Productivitate/h:

Gramaje divizate:

0 1.500 buc 3.000 buc

0 1.000 g 2.000 g

Tipuri de produse:

Divizoare cu piston

Predospitoare
Statice sau dinamice, permit încărcarea automată,

sincronizată cu alimentarea, fiind astfel integrate într-un flux de producție.
Posibilitate de reglare a vitezei de încărcare/descărcare şi a timpului de

predospire.
Confecţionate din panouri de inox.

Prevăzute cu:
- ventilator şi lampă germicid,
- leagăne tip jgheab confecţionate din pâslă.

Maşini de modelat lung
Construite integral din inox.
Dotate cu:
- cilindri şi dispozitiv precalibrator de centrare (recomandat pentru franzele

cu gramaje mici), 
- benzi de formare cu lăţime de 600 sau 700 mm.

Avantaje:
- Modelare delicată, 
- Utilizare facilă - păstrează intactă structura glutenică a aluatului.

0 750 g 1.500 g
Productivitate/ciclu:

Gramaje.:

0 250 buc 500 buc

0 500 g 1.000 g
Productivitate/h:

Gramaje:

0 1.500 buc 3.000 buc

Tipuri de produse:

Mașini pentru modelat rotund

Asigură modelarea rotundă a aluaturilor cu grad ridicat de hidratatre 
(60 - 80%).

- Timp de modelare variabil, controlat prin viteza benzii, 
- Înălțime de încărcare / descărcare ajustabilă,
- Unghiul de înclinație dintre benzi reglabil,
- Sistem de înfăinare - opțional,
- Disponibile în două variante: cu lungime de 1,4 m sau 1,9 m.

0 750 g 1.500 g
Productivitate/h: 

Gramaje.:

0 1.000 buc 2.000 buc

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:
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Predospitor aluat

Sistem modular pentru 6, 8 sau 10 buzunare.

Avantaje:
- Uşor de adaptat în funcţie de timpul de repaus şi productivitate;
- Igienic şi uşor de curăţat, fiind confecţionat din oţel inoxidabil, iar

coşuleţele din plasă de nailon;
- Sistemul închis - previne formarea crustei pe produs.

Maşini de modelat lung cu 2-3 perechi de cilindri
Modelează franzele, batoane, baghete, fitile.
Potrivite atât pentru brutării industriale, cât şi pentru cele artizanale.

Dotate cu:
- două sau trei perechi de cilindri laminatori, 
- plasă de întoarcere aluat,
- două plăci presoare - asigură calitatea şi constanţa modelării,
- dispozitiv evitare efect banană (opţional). 

Maşină pentru modelat rotund
Ideală pentru orice tip de aluat.
Canalele şi conul au suprafaţă din material antiaderent pentru a evita

lipirea aluatului.

Maşinile pot fi echipate cu:
- sisteme de înfăinare, 
- ventilaţie cu aer cald sau ambiental,
- sistem de pulverizare ulei pentru aluaturi cu hidratare mare.

Productivitate/h:
0 2.000 buc 4.000 buc

Gramaje:
0 1.250 g 2.500 g

Productivitate/h:
0 1.500 buc 3.000 buc

Gramaje:
0 1.000 g 2.000 g

Productivitate/h:
0 2.000 buc 4.000 buc

Gramaje:
0 1.000 g 2.000 g

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:

Divizoare cu casetă

Flexibile, puternice, uşor de utilizat:
- Acurateţe înaltă a gramajelor divizate,
- Construcție simplă, uşor de curăţat şi întreţinut,
- Viteza de producţie, ajustabilă,
- Permit lucrul cu aluaturi cu hidratare mare.

0 1.250 g 2.500 g
Productivitate/h:

Gramaje:

0 3.000 buc 6.000 buc

Tipuri de produse:
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Divizor gravimetric - divizare fără stres!

Asigură porţionarea prin tăiere a bucăţilor de aluat în funcţie de gramaj,
fără să distrugă structura glutenică.

Potrivite pentru aluaturi cu hidratare foarte mare.

Avantaje:
- acurateţe şi flexibilitate la porţionare,
- divizare continuă fără agresarea aluatului,
- uşurinţă la schimbarea tipului de aluat,
- se obţin produse de panificaţie de cea mai bună calitate.

Productivitate/h:

Gramaje divizate:

0 500 kg 1.000 kg

0 750 g 1.500 g

Tipuri de produse:
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Maşină de modelat rotund cu excentric

Modelator rotund - destinat pentru rotunjirea finală a aluatului. 
Potrivită pentru aluaturi moi.
Poate fi integrată într-o linie de modelare. 
Opţional se poate monta: pulverizator de ulei pentru aluaturi lipicioase sau

sistem înfăinare.

0 2.000 g 4.000 g
Productivitate/h:

Gramaje:

0 1.000 buc 2.000 buc

Tipuri de produse:

Maşini pentru modelat rotund

Pot modela diverse tipuri de aluat. 
Canalele şi conul au suprafaţa din material antiaderent.
Lungimea maximă a canalului de modelare este de 7,3 m. 
Pot fi dotate cu sistem de suflare aer ambiental sau cald pentru evitarea

lipirii aluaturilor.

0 2.000 g 4.000 g
Productivitate/h:

Gramaje:

0 1.500 buc 3.000 buc

Tipuri de produse:

Prese şi prese cu modelator rotund

Indicate pentru brutării artizanale, patiserii şi pizzerii.

Asigură obţinerea unor bucăţi de aluat uniforme (hexagonale, pătrate, sau
rotunde, în cazul preselor cu modelator).

Disponibile în variantă manuală, semiautomată sau automată.

0 150 g 300 g

Productivitate/h:

Gramaje modelate:

0 1.000 g 2.000 g
Gramaje divizate:

0 5.000buc 10.000buc

Tipuri de produse:

Maşini de modelat lung pentru cornuri şi fitile

Ideale pentru producţii mici și medii.
Flexibile și ergonomice - pot forma fitile cu lungime de până la 60 cm. 

Cilindri din oţel cromat.
Permit şi realizarea de aluat laminat.
Prevăzute cu bandă de intrare pentru introducerea aluatului în cilindri.

0 1.250 g 2.500 g
Productivitate/h:

Gramaje:

0 100 kg 200 kg

Tipuri de produse:
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Cuptoare cu tuburi în formă de L

Potrivite pentru pâine cu orice dimensiune.
Inerţie termică ridicată.
Construite pe principiul cuptoarelor DAMPF.

Suprafaţă coacere:
0 12,5 mp 25 mp

Cuptoare ciclotermice 

Se remarcă prin flexibilitatea produselor pe care le pot coace.
Potrivite pentru produse cu curbă de coacere variată.
Construcţie metalică, fără părţi zidite.

Suprafaţă coacere:
0 20 mp 40 mp

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:

Cuptoare cu tuburi anulare

Cuptoare cu inerţie termică mare.
Încălzire cu gaz metan, motorină, gaz butan, GPL sau lemne.
Coacere uniformă.
Uşile, din sticlă, sunt prevăzute cu balama în partea superioară.
Fiecare cameră de coacere este prevăzută cu vaporizatoare. 
Numărul mare de tuburi, care înconjoară fiecare cameră de coacere,

asigură un aport sporit de căldură.

Suprafaţă coacere:
0 12,5 mp 25 mp

Tipuri de produse:
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Cuptoare cu sistem de încălzire cu ulei 

Destinate brutăriilor care doresc să performeze, asigurând coacerea unei
palete largi de produse de la cele clasice la cele din aluaturi foarte moi.

Ideale pentru o pâine tradiţională, bine coaptă, cu o crustă aurie şi uşor
crocantă. 

Avantaje:
- Temperatura este perfect egală pe întreaga suprafaţă a vetrei;
- Creştere rapidă a temperaturii;
- Căldură radiată treptat;
- Coacere economică.

Potrivite pentru produse cu curbă de coacere variată.
Construcţie metalică, fără părţi zidite.

Suprafaţă coacere:
0 20 mp 40 mp

Suprafaţă coacere:
0 30 mp 60 mp

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:

Cuptoare ciclotermice 

Dospitoare şi camere cu dospire controlată

Dospitoare cu una până la trei uşi sau tip tunel, prevăzute cu geam
termorezistent şi sistem automat pentru închiderea uşilor.

Sistemul de ventilare asigură uniformitatea temperaturii şi a umidităţii în
orice zonă a camerei de dospire.

Prevăzute cu panou de comandă şi control, conform normelor CE.

Camere cu controlul dospirii - proiectate pentru refrigerarea,
conservarea şi dospirea produselor cu posibilitatea de programare prealabilă.

Capacitate:
0 25 mc 50 mc

Tipuri de produse:
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Cuptoare modulare

Asigură flexibilitatea totală a producţiei. 

Robuste şi fiabile.
Sistem modular care permite creşterea capacităţii de producţie prin

completarea ulterioară cu noi module.
Structura, din oţel inoxidabil, durabilă în timp.
Uşi prevăzute cu vizor din geam termorezistent. 
Control riguros al temperaturii și al cantității de abur.
Pot fi echipate cu unităţi pentru dospire.

Suprafaţă coacere:
0 5 mp 10 mp

Tipuri de produse:
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Cuptoare rotative pentru panificaţie şi patiserie

Cuptoare rotative de înaltă performanţă. 
Pot coace absolut perfect orice tip de produs.

Avantaje:
- Coacere uniformă, produse cu mai mult volum;
- Cantitate generoasă de aburi cu recuperarea rapidă a căldurii;
- Costuri minime în exploatare.

Suprafaţă coacere:
0

3 cărucioare 
60x40

6 cărucioare 
60x40

Tipuri de produse:

Dospitoare ????

Dospitoare, dulapuri programabile pentru dospire sau conservare la
temperatura scazută şi dospire.

Echipate cu tehnologie de ultimă generaţie care simplifică munca în
brutarie şi tratează aluatul cu multă atenţie aşa încât să îşi caracteristicile de
hidratare şi fermentaţie la nivel optim. 

Echipamente fiabile, cu durată lungă de viaţă, astfel proiectate încât să
asigure eficienţă energetică ridicată şi rezultate excelente în exploatare la
capacitate maşimă.

Capacitate 
cărucioare 60 x 80cm:

0 2 cărucioare 4 cărucioare

Tipuri de produse:
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Maşini manuale şi semiautomate pentru feliat
Pas de feliere la alegere între 7 - 18 mm.
Dotate cu casetă pentru colectare firimituri.
Disponibile şi în versiunea self service.
Modelul semiautomat este prevăzut cu un panou de comandă prin care

putem controla:
- modul de lucru: secvenţial sau automat;
- timpul de aşteptare pentru introducerea unui nou produs;
- viteza de avans a dispozitivului care împinge produsul;
- numărul de bucăţi pe ciclu de lucru.

Prevăzute cu elemente de siguranţă conform standardelor UE.

Masina de feliat paine, self-service
Maşină de feliat pâinea pentru spatiile comerciale

Felierea se poate face direct de către client datorită versatilităţii acesteia,
a modului prietenos de proiectare şi a sistemelor de siguranţă cu care maşina
este prevăzută.

4 moduri diferite de feliere:
• Felierea integrală prestabilind grosimea feliilor
• Tăierea pâinii la jumătate
• Felierea doar a unei jumătăți din pâine
• Felierea unui număr stabilit de felii

Productivitate/h:
0 200 buc 400 buc

Productivitate/h:
0 100 buc 200 buc

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:

Maşini automate pentru feliat
Viteza de avansare a benzii - reglabilă.
Dispozitiv de ghidare a pâinii către sistemul de feliere.
Reglabile pe înălţime.
Dotate cu masă de ieşire şi dispozitiv de împingere pentru ultimul produs.
Posibilităţi de schimbare a pasului de tăiere.

Pot fi echipate cu: dispozitiv pentru deschiderea pungilor, rampă de
alimentare, plan înclinat din oţel inoxidabil, fotocelulă, bandă transportoare de
ieşire cu viteză reglabilă.

Prevăzute cu elemente de siguranţă conform standardelor UE.

Productivitate/h:
0 500 buc 1.000 buc

Tipuri de produse:

Linii semiautomate sau automate pentru feliat şi ambalat prin clipsare

Liniile sunt formate din:
• Mașină de feliat cu lame continue
• Unitate pentru introducerea franzelelor feliate în pungă (pentru maşinile

automate)
• Sistem de deschidere a pungilor
• Mașină de ambalat prin clipsare, cu sistem modern de imprimare a datei

și funcție rapidă de schimbare a datei

Productivitate de feliere de până la 2500 de franzele pe oră şi 3000 buc/h
pentru ambalare.

Productivitate/h:
0 1.500 buc 3000 buc

Tipuri de produse:
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Maşini de ambalat verticale
Soluţia ideală pentru o ambalare rapidă şi uşoară a unor cantităţi mici

de produse, în ambalaje ermetice, cu diferite formate și tipuri de folie.
Pot fi utilizate în diferite sectoare şi medii: brutării, supermarketuri, în piaţa de

fructe şi legume, farmaceutică și spitale, feronerie şi electronice, logistică etc. 

Avantaje:
- Operarea maşinii este uşoară şi intuitivă 
- Oferă posibilitatea de ambalare cu diferite tipuri de folii (de la polietilena simplă la

filme macro-perforate)
- Viteza de lucru este reglabilă prin intermediul sistemului PLC
- Lungimea ambalajului poate fi diferită şi se programează uşor de la PLC 

Maşini manuale sau automate de ambalat prin termosudare şi termocontractare

Prevăzute cu termostat de siguranţă termică şi cu alarmă. 
Folosesc ca materiale de ambalare: PVC, polietilenă sau poliolefină.

Operaţiunile de alimentare, lipire şi evacuare a produsului ambalat sunt
integral automatizate şi riguros controlabile prin intermediul unor fotocelule.

Sistemul de lipire, inovator, reduce timpul de lipire şi permite ambalarea
produselor de orice lungime.

Prevăzute cu panou de comandă cu meniu în limba română.

Maşini de ambalat tip flow pack

Ambalează o gama variată de produse alimentare cât şi nealimentare:
croissante, prăjituri, batoane de ciocolată, batoane de cereale, biscuiţi, dulciuri,
gustari, produse farmaceutice sau de igienă etc.

- Maşină compactă şi versatilă, garanteaza uşurinţă în schimbarea
dimensiunilor ambalajului, de la panoul cu touchscreen de 7 inch

- Echipata standard cu un plan de evacuare a produselor si permite o
personalizare maxima prin dotarea cu o serie variata de dispozitive optionale,
in functie de tipul produsului ambalat.

Maşini de ambalat prin clipsare

Destinate închiderii elegante a ambalajelor şi imprimării datei pe clips.
Dispozitivul de închidere funcţionează electric sau pneumatic.

Avantaje:
- Costuri reduse - costul unui clips este de 0,003 lei;
- Asigură inscripţionarea datei, odată cu închiderea ambalajului;
- Sistem de ambalare preferat de consumatorul final - comoditate la

deschiderea ambalajului comparativ cu pungile sigilate cu scotch.

Productivitate/h:
0 2.000 buc 4.000 buc

Productivitate/h:
0 4.000 buc 8.000 buc

Productivitate/h:
0 1.000 buc 2.000 buc

Productivitate/h:
0 500 buc 1.000 buc

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:

Tipuri de produse:



Capacitate rezervor:
0 25 l 50 l
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Aspirator pentru vatra cuptorului

Dulapuri, camere frigorifice
Economice:

- consum REDUS de energie,
- eficienţă şi la temperaturi de peste 40°C,
- grup frigorific cu posibilitate de montare la distanţă,
- structuri modulare uşor de adaptat la spaţiul disponibil.

Temperatură UNIFORMĂ, umiditate reglabilă:
- răcire ventilată, 
- reglarea umidităţii în funcţie de produse.

Disponibile şi în varianta cu rampă pentru cărucioare de 60x40 sau 60x80cm.

Aspira pulberi si in general materiale la temperatura ridicata – potrivit
pentru curatarea cuptoarelor.

Confectionat din otel plastifiat culoare RAL 5013.

Capacitate:
0 750 l 1.500 l

Temperatură:
-25 °C 0 °C 25 °C

Tipuri de produse:

Maşini de spălat cu încărcare frontală

Satisfac toate exigenţele legale în ceea ce priveşte spălarea şi sterilizarea
zilnică a navetelor, tăvilor şi ustensilelor.

Disponibile şi în versiunea de spălare cu granule.
Potrivite pentru producţii mici, medii.
Patru programe de spălare.
Asigură consum redus de apă, detergent şi agent pentru strălucire pentru

toate ciclurile de limpezire/clătire.

Maşinile de spălat cu granule curăţă chiar şi tăvile arse şi cu resturi de
grăsimi. Nu mai este necesară înmuierea sau prespălarea tăvilor. 

Granulele acţionează asupra tăvilor similar procesului de sablare.

Productivitate/h:
0 20 cicluri 40 cicluri

Capacitate:
0 60 l 120 l

Tipuri de produse:

Maşini pentru spălat navete tip tunel

Rezolvă problema igienizării navetelor care vin în contactul direct cu
produsele, garantând excelente rezultate de spălare!

Asigură reducerea notabilă a costurilor fiind necesar un singur operator
pentru încărcarea/descărcarea navetelor.

Există o gamă diversă de modele, de la cele simple la modele complexe,
prevăzute cu unităţi multiple de spălare, prespălare, clătire şi uscare. 

Productivitate/h:
0 500 buc 1.000 buc

Productivitate exprimată în număr navete cu lungimea de 60 cm.

Tipuri de produse:
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Malaxoare pentru aluaturi dure

Malaxoare fiabile, special create pentru aluaturi dure, cum ar fi aluatul
pentru covrigi.

Garantează o rezervă mare de putere - datorită celor două motoare
electrice cu care este dotat malaxorul, unul pentru rotirea cuvei şi al doilea
pentru rotirea braţului spiral. Componentele angrenajelor sunt fabricate din
materiale rezistente, fiind un malaxor pentru utilizare pe termen lung.

Prese pentru divizat aluat

Asigură precizie mare la divizare, fără să streseze aluatul.
Disponibile în variantă manuală, semiautomată sau automată.

Nr. diviziuni aluat:
0 1.800 buc 3.600 buc

Productivitate/h:
0 750 kg 1.500 kg

Tipuri de produse:

Gramaje:
0 350 g 700 g

Tipuri de produse:

Echipamente pentru 
producerea covrigilor












