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Tehnica pentru Panificatie si Patiserie 
 

Linii pentru transport paine 

 Benzi transportoare orizontale, pentru transportul painilor in plan orizontal in cadrul unui flux de productie 

din zona cuptoruluicatre zona de racire, din zona de racire catre zona de expediere; 

 Benzi transportoare inclinate pentru transportul painilor pe diferite nivele (din zona cuptorului catre zona de 

racire/expediere); 

 
 

Benzi pentru cuptoare tunel 

Benzi speciale pentru cuptoare tip tunel cu agrement HACCP, cu latimi de pana la 3050 mm. Realizam 

montajul benzilor pe utilajul clientului, timpului de inlocuire al unei benzi fiind de aproximativ 5 ore. 
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Spirala pentru racire paine 

 Cu ajutorul acestei benzi tip spirala se realizeaza racirea produselor de panificatie (sau conditionare) de la 

temperatura avuta la iesirea din cuptor pana la temperatura convenabila ambalariiacestora. 

 Conveioarele spiralate creeaza posibilitatea ca intr-un spatiu cu un volum mic sa se concentreze o lungime 

foare mare de banda. 

 Pot fi utilizate si pentru realizarea transferului produselor pe verticala, intre doua niveluri. 

 Acest tip speciale de conveior poate fi utilizat si in alte domenii atat alimentare cat si nealimentare pentru 

conditioanrea produselor dar si pentru transportul pe diferite niveluri. 

 

Carucioare pentru navete 

 

Carucioare confectionate din inox pentru un rand/doua de navete, prevazute cu 4/6 rotile  albe din 

poliamida monolitica fixe/mobile. 
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Rastele pentru panificatie 

Rastelele sunt confectionate din inox, sunt prevazute cu rotile mobile din poliamida  

alba monolitica cu frana. Dimensiunile pot varia in functia de specificatiile clientului. 

Mese de lucru 

Mesele sunt confectionate din inox, prevazute cu rafturi 

suplimentare pentru navete. Caracteristicile, accesoriile pot varia in functie 

de specificatiile clientului.  

 

 

 

Masa rotativa pentru paine 

Masa rotativa este confectionata din inox, avand un cadru de sustinere ranforsat din tevi rectangulare si 

este prevazut cu rotile mobile din poliamida alba monolitica cu frana rezistente la temperatura. 
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Panze pentru panacoade - Targi pentru panacoade - Rasteluri pentru panacoade 

Panzele sunt livrate la dimensiunile solicitate si au prevazute si 3 randuri de capse. 

Targile sunt confectionate din inox si aluminiu. 

Rastelurile sunt confectionate integral din inox, sunt prevazute cu 12 randuri de rafturi (sau un alt 

numar de rafturi specificat de client) si cu rotile mobile cu frana rezistente la temperaturi. 

 

 

Benzi - Mansoane 

Benzi cu agrement HACCP (benzi pentru masina de divizat, benzi pentru masina de format aluat), 

realizate la dimensiunile solicitate de client, imbinate prin termosudare sau mecanic cu agrafe. 

Mansoane 

 


