
Wagodzielarka do chleba 
model DM 2000

Ta kompaktowa maszyna posiada specjalnie zaprojektowany cylinder dzielący oraz 
tłok, dlatego też 

 Dzieli nawet bardzo delikatne ciasto tak łagodnie, jakby było dzielone dłonią. 

NAJLEPSZE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE :

ź Lej i wszystkie panele oraz elementy styków z ciastem wykonane są ze stali nierdzewnej, 
dodatkowo od wewnątrz lej teflonowy.

ź Obudowa nierdzewna.
ź System odzysku oleju w obiegu zamkniętym, bardzo ekonomiczna eksploatacja.
ź Zakres gramatury : 250-2000g.
ź Sterowanie : płynna regulacja prędkości wagi i całej linii, licznik, kęsów, płynna zmiana 

wagi ciasta.
ź Maszyna posiada kółka do łatwego przemieszczania.
ź Elektryczny-indywidualnie sterowany posypywacz ciasta.
ź Całkowita moc silnika w DM 2000 wynosi 3,2 kW, 230/400V AC 50Hz.  
ź Waga maszyny: 500 kg.
GWARANCJA 24 MIESIĄCE 

zapewnia delikatne dzielenie ciasta przy minimalnym ciśnieniu i bez 
podgrzewania.

690x1370x1565

nazwa 

urządzenia
model zakres 

wagowy [g]
moc [kW] zasilanie wymiary zewnętrzne

szer.x dł. x wys. [mm]

wagodzielarka
LIBRA DM 2000 250-2000 3,2

230/400V AC
50 Hz

Zaokrąglarka do chleba 
model CM 2000

950x960x1490

nazwa 

urządzenia
model zakres 

wagowy [g]
moc [kW] zasilanie wymiary zewnętrzne

szer.x dł. x wys. [mm]

zaokrąglarka
OMEGA CM 2000 400-2000 0,55

230/400V AC
50 Hz

NAJLEPSZE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE :
ź Teflonowy  stożek ( lub aluminiowy)
ź Teflonowe rynny (lub aluminiowe)
ź Płynna regulowana prędkość stożka
ź Regulowane rynny w zależności od wagi ciasta
ź Dwupunktowy posypywacz mąki
ź Nadmuch powietrza 
ź Obudowa nierdzewna
ź Maszyna posiada kółka do łatwego przemieszczania
ź Zakres gramatury: 400-2000 g
ź Waga maszyny: 205 kg
ź GWARANCJA 24 MIESIĄCE

NAJLEPSZE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE :
ź Płynna regulacja prędkości sterowana za pomocą czujnika wejścia do garowni lub manualnie
ź Licznik kęsów – wydajność
ź Higieniczne, łatwe do wyjmowania i czyszczenia koszyki
ź Sterowana wilgotność i temperatura 
ź Szuflada na mąkę, odpadki
ź Obudowa nierdzewna
ź Kółka do łatwego przemieszczania
ź Niewielkie gabaryty
źGWARANCJA 24 MIESIĄCE

Model Waga [kg] Liczba koszyków Moc silnika [kW] Wymiary zewnętrzne AxBxH [mm]

PM 2000 KC 300 152
0.37kW 

230/400V AC 
50 Hz

1950x1050x2040

PM 2000 STD 500 240 1950x1050x2040

PM 2000 BG 700 336 1950x1050x2040

Maszyna pracuje automatycznie w połączeniu 
z pozostałymi elementami linii do chleba. 
Perfekcyjna synchronizacja wejścia do garowni  
zapewnia, że każdy kęs ciasta wchodzi we 
właściwym momencie. W zależności od 
potrzeb, można zmienić kierunek wejścia i 
wyjścia ciasta oraz regulować czas garowania 
ciasta. 
Garownia posiada higieniczne i zdejmowane 
koszyki z siatki nylonowej. Panel sterowania 
posiada wiele przydatnych funkcji.

Zaokrąglarka bardzo delikatnie i dokładnie zaokrągla, a 
dzięki  strukturze stożka dopasowuje się niemal do 
każdego rodzaju i wielkości ciasta. 

Linia do chleba BAKERES OPTIMA to uniwersalne rozwiązanie dla większości  piekarni.  
Nie wymaga zmiany  receptur  i gwarantuje utrzymanie dotychczasowej jakości  pieczywa. 

OPTIMA to synonim bardzo dobrej jakości  i szybki zwrot z inwestycji.

Zapewnia spore oszczędności oraz pełną kontrolę  produkcji. 
Zaskakuje swoją funkcjonalnością i łatwością obsługi. 

Usprawnia pracę oraz zwiększa wydajność.
2Jest kompaktowa – zajmuje tylko 6 m .

Komora garownicza 
model PM 2000



Linia do chleba

Nasze rozwiązania,Twój sukces

Wydłużarka do chleba 
model LM 2000

689x2000x1365

nazwa 

urządzenia
model moc [kW] zasilanie wymiary zewnętrzne

szer.x dł. x wys. [mm]

wydłużarka
DELTA LM 2000 0,55

230/400V AC
50 Hz

Idealna maszyna dla każdego rodzaju ciasta,nawet o bardzo luźnej lub sztywnej konsystencji . 

NAJLEPSZE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE :
ź Cztery wałki teflonowe do spłaszczania ciasta 
ź Nylonowe skrobki 
ź Płyta formująca ciasto składana do czyszczenia,  o różnych kształtach
ź    Płyta dociskowa o regulowanej wysokości umożliwia formowanie ciasta o rożnym 

kształcie do maksymalnej długości kęsa 420 mm
ź    Maszyna posiada kółka do łatwego przemieszczania
ź    W całości wykonana ze stali nierdzewnej
ź    Waga maszyny: 220kg
ź GWARANCJA 24 MIESIĄCE
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