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Fermentatory firmy Biostar to w pełni zautomatyzowane urządzenia, pozwalające na wyprowadzenie kwa-
sów żytnich i pszennych najwyższej jakości.  Gwarantują powtarzalność wypieków, smaczny produkt koń-
cowy i zadowolenie konsumenta.

Wysoce skuteczne i szybkie miesienie (do 4000 kg/h), krótkie czasy = oszczędność energii. Mieszadło: 
2 ustawione względem siebie narzędzia, precyzyjna pozycja w stosunku do ścian dzieży. Mieszadła 
opuszczane są od góry do obracającej się dzieży, dzięki temu niezbędne naciąganie i pęcznienie 
(utrząsanie) surowców osiągane jest na etapie powstawania ciasta. Miesienie możliwe przy zapeł-
nieniu dzieży w 1/3. TA ciasta wzrasta o 1-2% bez przegrzania, ma większą wodochłonność (dodając 
2 l więcej wody, uzyskujemy 2 kg więcej ciasta). Pojemność: 240 kg ciasta (150 kg mąki). Przeznaczenie: 
optymalne miesienie każdego rodzaju ciasta.

Dzielarka o modułowej budowie przeznaczona do dzielenia ciast luźnych o TA do 180, poddanych 
wydłużonej fermentacji. Dzięki minimalizacji przeciążeń mechanicznych uzyskiwany jest wysoki 
stopień porowatości (ciabatta). Możliwość ustawienia produkcji według wagi, ilości kęsów, regulacja 
prędkości posypywacza, interwałów smarowania. 
Czysta praca, taca zbierająca nadwyżkę mąki, filtracja oleju przed wtórnym użyciem. Wysoki poziom 
laminacji. Uchylny, wygodny lej. Precyzyjna waga wyznaczająca miejsce cięcia wstęgi. Możliwość 
podłączenia do linii do chleba.
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Fermentatory BakerLink są projektowane i produkowane jako pojedyncze zbiorniki i w pełni auto-
matyczne instalacje. Dzięki prawidłowo przeprowadzonej fermentacji uzyskujemy doskonałe kwasy 
żytnie, pszenne lub razowe. Przygotowanie ciast na bazie wyprodukowanych kwasów daje możli-
wość uzyskania pieczywa o wspaniałym smaku i zapachu oraz zapewnia stabilną jakość produktu.
Fermentatory BakerLink to pewna inwestycja na długi okres użytkowania.

BakerLink 91-212 Łódź, ul. Wersalska 47/75, tel. 604 138 458, biuro@bakerlink.pl, www.bakerlink.pl

Stanowiska przygotowania ciast połączone z instalacją silosową wyposażone w kosz zasypowy mąki, 
dotykowy panel z recepturami, wagę najazdową, wagę stołową do ważenia mikroskładników oraz 
dozownik wody.  Specjalnie przygotowane oprogramowanie sprawia, że przygotowanie ciast staje 
się proste i powtarzalne. Kontrolowanie produkcji i dokładny namiar surowców gwarantują utrzy-
manie wysokiej jakości gotowych wyrobów.

BakerLink 91-212 Łódź, ul. Wersalska 47/75, tel. 604 138 458, biuro@bakerlink.pl, www.bakerlink.pl

 Fermentatory kwasów BakerLink 
dla czystej przyjemności produkcji najlepszego pieczywa

 Stanowiska przygotowania ciast z systemem receptur BakerLink

Biostar 90-261 Łódź, ul. Jaracza 19, tel. 42 630 37 71, biostar@biostarplus.pl, www.biostarplus.pl

 Naturalnie Fermentatory Biostar

 Diosna Wendelkneter WV240

 Gravi-Flux – dzielarka do ciast luźnych 

Geth 30-383 Kraków, ul. Skośna 16, tel. 12 262 24 26, geth@geth.pl, www.geth.pl

Geth 30-383 Kraków, ul. Skośna 16, tel. 12 262 24 26, geth@geth.pl, www.geth.pl

http://bakerlink.pl/
http://biostarplus.pl/
http://geth.pl/#


Miesiarki spiralne o pojemnościach 175, 250, 340 i 500 l to nowoczesne urządzenia o solidnej i spraw-
dzonej konstrukcji, umożliwiające produkcję ciast o różnej konsystencji i składzie. Zastosowane roz-
wiązania konstrukcyjne zapewniają intensywne i wydajne miesienie. Miesiarki z narzędziami wy-
miennymi łączą zalety ubijaczek planetarnych i klasycznych miesiarek spiralnych. Multifunkcjonalny 
system narzędzi wymiennych doskonale sprawdza się w piekarniach i cukierniach.
Zastosowanie falownika w każdym modelu sprawia, że urządzenia mają wszechstronne zastosowa-
nie w przemyśle piekarniczym oraz cukierniczym.

Miesiarki spiralne z dzieżą stałą są idealne do miesienia, ucierania, wyrabiania i ugniatania ciast. 
Doskonale sprawdzają się przy ciastach pszennych, drożdżowych czy ciężkich. Są niezastąpione 
w piekarniach, pizzeriach, restauracjach, barach i kuchniach hotelowych. Specjalny profil miesidła 
gwarantuje równomierne miesienie wszystkich składników ciasta, nawet przy jego małej ilości, nie-
przekraczającej 5% objętości dzieży.

Urządzenia o pojemnościach 20, 40, 60 i 80 l zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić 
maksymalną wydajność i długotrwałe użytkowanie przy minimalnym wkładzie w ich utrzymanie. 
Dzięki swojej niezawodności, trwałości i solidności wykonania sprawdzają się w małych i dużych cukier-
niach. Płynna regulacja obrotów, którą zapewnia falownik, pozwala na wyrabianie różnorodnych mas, 
kremów i ciast. Urządzenia w standardzie sprzedawane są z kotłem i trzema narzędziami roboczymi. 
Jako opcje proponujemy: redukcje, wózki transportowe i stojaki do kotłów.

Miesiarki spiralne mają największy udział w rynku, gdyż są uniwersalne w zastosowaniu. Najważniejsze cechy 
urządzeń z serii MSA produkcji IBISART to: bardzo dobre parametry miesienia i napowietrzania ciasta (nawet 
przy niewielkiej ilości ciasta w dzieży), hydrauliczne podnoszenie głowicy i dociąganie wózka z dzieżą. Wzmoc-
niona konstrukcja maszyn, szczególnie głowicy i miesidła, zapewnia wysoką ich trwałość przy intensywnym 
miesieniu nawet bardzo „mocnego ciasta”. Opcjonalnie można wybrać spośród trzech rodzajów sterowa-
nia: manualnego – ręcznego; automatycznego z pulpitem membranowym; automatycznego z ekranem 
dotykowym. Dwie prędkości robocze, laserowy pomiar temperatury ciasta, bezpośrednie doprowadzenie 
wody. Pojemności dzież: 130, 175, 250, 340 i 500 litrów.

Urządzenia o pojemnościach 60, 80 i 100 l z płynna regulacją do 300 obrotów/min. Najważniejszym 
atutem naszych ubijaczek jest elektryczne podnoszenie i opuszczanie kotłów bez konieczności de-
montażu narzędzia roboczego. Prostota ich obsługi i elastyczność pracy sprawia, że cieszą się dużym 
zainteresowaniem oraz zadowoleniem użytkowników. 
Łatwe i bezpieczne mocowanie narzędzi oraz dokładne ich przyleganie do kotłów.
Urządzenia w standardzie sprzedawane są z kotłem i trzema narzędziami roboczymi. 
Jako opcje proponujemy: redukcje, wózki transportowe i stojaki do kotłów.
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Ibis 89-200 Szubin, ul. Jana Pawła II 38, tel. 52 391 02 00, 530 188 187, biuro@ibis.net.pl, www.ibis.net.pl

Ibis 89-200 Szubin, ul. Jana Pawła II 38, tel. 52 391 02 00, 530 188 187, biuro@ibis.net.pl, www.ibis.net.pl

Ibis 89-200 Szubin, ul. Jana Pawła II 38, tel. 52 391 02 00, 530 188 187, biuro@ibis.net.pl, www.ibis.net.pl

IbisArt 85-744 Bydgoszcz, ul. Startowa 2a, tel. 52 365 07 44, 505 552 213, ibisart.biuro@gmail.com, www.ibisart.pl

Ibis 89-200 Szubin, ul. Jana Pawła II 38, tel. 52 391 02 00, 530 188 187, biuro@ibis.net.pl, www.ibis.net.pl

 Miesiarki do ciasta z dzieżą wyjezdną 

 Miesiarki spiralne z dzieżą stałą

 Ubijaczki planetarne z manualnym podnoszeniem kotła

 Miesiarki spiralne z dzieżą wyjezdną

 Ubijaczki planetarne z automatycznym podnoszeniem kotła

https://ibis.net.pl/sklep/miesiarki-do-ciasta/
https://ibis.net.pl/sklep/ubijaczki-planetarne/
http://ibisart.pl/produkty.html
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Miesiarka ramowa MR przeznaczona do miesienia ciasta i ubijania mas. Dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu w budowie maszyn oraz sugestiom klientów z branży piekarniczej i cukierniczej po-
wstało urządzenie spełniające wszystkie parametry techniczne niemożliwe do osiągnięcia w in-
nych miesiarkach. Rozwiązania konstrukcyjne zapewniają intensywne i wydajne mieszanie ciasta 
oraz uzyskanie najlepszych jego parametrów technologicznych poprzez idealne napowietrzenie 
i spulchnienie z dokładnym wymieszaniem surowców. Urządzenie posiada 6 prędkości miesienia 
programowanych z poziomu pulpitu.

Bardzo solidna konstrukcja urządzenia pozwala na pracę z ciastami i masami. Dzięki zastosowaniu 
mechanicznego sytemu podnoszenia i opuszczania dzieży możliwa jest ciągła praca bez zdejmo-
wania narzędzia. Innowacyjne rozwiązanie przekładni pozwoliło na zwielokrotnienie momentu ob-
rotowego, co przekłada się na większą wydajność przy mniejszym zużyciu energii. Bardzo dokładny 
układ między narzędziem i kociołkiem umożliwia wyrabianie małych ilości mas, kremów, ciast. Dane 
techniczne: bezstopniowa zmiana prędkości – sterowanie falownikiem, programowanie 20 receptur 
miesienia i czasu, automatyczne podnoszenie kotła.

 Podnośnik do dzież miesiarek MSA i innych (wywrotnice WPA)

 Dzielarka  do ciasta DSA

 Miesiarka MR

 Ubijaczka planetarna  V-MIX 60/80/120

IbisArt 85-744 Bydgoszcz, ul. Startowa 2a, tel. 52 365 07 44, 505 552 213, ibisart.biuro@gmail.com, www.ibisart.pl

IbisArt 85-744 Bydgoszcz, ul. Startowa 2a, tel. 52 365 07 44, 505 552 213, ibisart.biuro@gmail.com, www.ibisart.pl

IbisArt 85-744 Bydgoszcz, ul. Startowa 2a, tel. 52 365 07 44, 505 552 213, ibisart.biuro@gmail.com, www.ibisart.pl

Mechanika Maszyn Bartkowiak 
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 7, tel./fax 52 302 26 54, 791 639 165, mmbartkowiak@mmbartkowiak.pl, www.mmbartkowiak.pl

Mechanika Maszyn Bartkowiak 
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 7, tel./fax 52 302 26 54, 791 639 165, mmbartkowiak@mmbartkowiak.pl, www.mmbartkowiak.pl

Cechami wspólnymi tych maszyn są baza w postaci takich samych korpusów, wielkość dzież i ich kompa-
tybilność. Zastosowano w nich specjalny rodzaj miesideł, ramowych ubijaków i rózg (możliwość wyrabiania 
i ubijania bardzo luźnych ciast). Uszczelnienie pokrywy zapobiega rozpryskiwaniu składników, a po rozłączeniu 
dzieży od maszyny ruchomy ociekacz ochroni posadzkę przed zabrudzeniem. Komputerowe sterowanie 
prędkością miesideł pozwala na zaprogramowanie maszyny zgodnie z parametrami dla kolejnych faz. Dany 
cykl pracy można wybrać z zapisanej w pamięci komputera listy, dzięki czemu uzyskuje się powtarzalność 
danego produktu. Pojemności dzież: 130, 175, 250, 340 i 500 l.

Model WPA ze śrubowym systemem podnoszenia ma udźwig 1150 kg przy wysokości podnosze-
nia równej 2500 mm. Może obsłużyć największe modele dzież (do 600 l pojemności). Produkowany 
w wersjach z różnymi kierunkami wywracania: prosto, na prawo lub na lewo od najazdu dzieży. Mo-
del WLA z łańcuchowym systemem podnoszenia. Udźwig do 750 kg dla dzież do 350 l pojemności. 
Przeznaczony do podnoszenia dzieży z wózkiem, by opróżnić ją z ciasta. Wyrabiany dla różnych dzież 
z wózkami produkcji własnej i do dzież innych producentów. Kotwiony do posadzki bez konieczno-
ści fundamentowania podstawy. Przyciski „podnoszenie” i „opuszczanie” powodują ruch dzieży do 
góry i jej wywracanie oraz powrót do pozycji wyjściowej.

Przeznaczona jest do dzielenia luźnych ciast żytnich, mieszanych, cukierniczych na kęsy o masie 150-1400  g 
i dozowania do foremek wypiekowych. Układanie kęsów następuje w sposób bezpośredni do podstawionej 
formy lub w opcji  zsynchronizowanej za pomocą transportera przesuwającego formy pod głowicę dzielącą 
maszyny. System odbioru stanowi inny zespół urządzeń, kompatybilny z taktem pracy dzielarki. Dzielarka tej 
konstrukcji należy do typu dzielarek z programowanym rytmem pracy i może współpracować w synchroni-
zacji z przelotową komorą fermentacyjną oraz piecem tunelowym. Wydajność: 20-35 szt./min 5-26 kg oraz  
masa kęsa ciasta: 150-800 g  lub 400-1400 g.

 Miesiarki z wymiennymi narzędziami MRA

http://ibisart.pl/produkty.html
http://mmbartkowiak.pl/oferta/


CIASTA ŻYTNIE – postaw na jakość i doświadczenie. Seria miesiarek kątowych MK przeznaczona 
jest do miesienia ciast wymagających, tj.: żytnie, mieszane z przewagą żyta, oraz kwasów. Unikalny 
kształt miesidła gwarantuje delikatne i dokładne wymieszanie składników. Urządzenie jest także wy-
posażone w zgarniacz, który pozwala na połączenie składników, nie pozostawiając suchego produk-
tu na ścianach i dnie dzieży. Zalety miesiarki MK: indywidualny dobór prędkości obrotów miesidła, 
programowanie 20 receptur i czasu miesienia, zapisywanie nazw produktów w menu, sterowanie 
wszystkimi funkcjami z poziomu pulpitu. 

Miesiarka spiralna MS to na poskim rynku najnowszej generacji urządzenie do miesienia ciasta. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu w budowie maszyn oraz sugestiom klientów z branży piekarniczej 
i cukierniczej powstało urządzenie spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa oraz parametry 
techniczne niemożliwe do osiągnięcia w innych miesiarkach. Rozwiązania konstrukcyjne zapewniają 
intensywne i wydajne mieszanie ciasta oraz uzyskanie najlepszych jego parametrów technologicznych 
poprzez idealne napowietrzenie i spulchnienie z dokładnym wymieszaniem surowców Urządzenia 
działają w 7 różnych prędkościach miesienia, co gwarantuje pracę ze wszystkimi rodzajami ciast. 

Dzielarka FORTUNA jako jedyna łączy precyzję mechanicznego procesu dzielenia i zaokrąglania, 
imitując obróbkę ręczną. Najwyższej klasy materiały użyte w produkcji oraz precyzja wykonania 
gwarantują jej długowieczność. Ceniona na całym świecie jest nieodzownym wyposażeniem pie-
karni i cukierni. Urządzenie jest po kapitalnym remoncie z NOWYM nożem ze stali kwasoodpornej.

Urządzenie służy do przenoszenia ciasta z dzieży do leja pośredniego, wagodzielarki lub na stół pie-
karniczy. Produkowane jest w wersjach dla wszystkich typów i producentów dzież z wywrotem do 
tyłu, na lewo lub prawo. Niezwykle solidna konstrukcja oraz podzespoły użyte do produkcji urzą-
dzenia gwarantują niezawodność.

Zestaw porcjujący przeznaczony do magazynowania, a następnie porcjowania ciasta na określone 
kęsy do wagodzielarek, transporterów itp. Wyprodukowane ciasto znajdujące się w dzieży należy 
wysypać, używając wywrotnicy do leja zestawu. Uruchomienie przyciskiem START na pulpicie po-
woduje porcjowanie ciasta o stałej wielkości kęsów do leja dzielarki umieszczonej pod urządzeniem. 
Gdy lej wypełni się do ustalonego maksymalnego poziomu, następuje przerwanie podawania kęsów 
z zestawu. Urządzenie jest wyposażone w fotokomórki pokazujące poziom ciasta w leju dzielarki 
oraz kęs ciasta wypływający z leja zestawu. 

Mistrz Branży lipiec-sierpień 201880
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Mechanika Maszyn Bartkowiak 
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 7, tel./fax 52 302 26 54, 791 639 165, mmbartkowiak@mmbartkowiak.pl, www.mmbartkowiak.pl

Mechanika Maszyn Bartkowiak 
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 7, tel./fax 52 302 26 54, 791 639 165, mmbartkowiak@mmbartkowiak.pl, www.mmbartkowiak.pl

Mechanika Maszyn Bartkowiak 
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 7, tel./fax 52 302 26 54, 791 639 165, mmbartkowiak@mmbartkowiak.pl, www.mmbartkowiak.pl

Mechanika Maszyn Bartkowiak 
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 7, tel./fax 52 302 26 54, 791 639 165, mmbartkowiak@mmbartkowiak.pl, www.mmbartkowiak.pl

Mechanika Maszyn Bartkowiak 
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 7, tel./fax 52 302 26 54, 791 639 165, mmbartkowiak@mmbartkowiak.pl, www.mmbartkowiak.pl

 Seria miesiarek kątowych MK 

 Miesiarki MS

 Fortuna 4 automat 

 Wywrotnica do dzież 

 Zestaw porcjujący 

http://mmbartkowiak.pl/oferta/
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COPRO opcjonalnie z technologią COOL RISING ®, czyli systemem sterowanego prowadzenia ciasta, 
zapewniającym powolne i zimne garowanie z jednoczesnym delikatnym i stabilizującym schładzaniem. 
Automat łączy wiele procesów w jednym urządzeniu, co jest bardzo trafnym wyborem pod względem 
wydajności i wyników. Umożliwia to rozdzielenie w czasie procesu obróbki i wypieku ciast, co przy-
czynia się do podniesienia elastyczności pracy i jakości produktów, również w punktach sprzedaży.

 Wałkownica do ciasta

Jackowski 62-052 Chomęcice k. Poznania, ul. Poznańska 33, tel. 61 868 02 22, biuro@m-jackowski.pl, www.m-jackowski.pl

Najbardziej popularna linia do produkcji chleba w Polsce. Ustawienie maszyn jest dostosowywane do moż-
liwości lokalowych. Dzięki podwieszaniu międzygarowni do sufitu lub ścian linia nie zajmuje dużo miejsca 
w zakładzie. Wykorzystywane są idealne warunki do garowania, czyli ciepło i wilgoć, które znajdują się pod 
sufitem w piekarni. Dzięki dzielarce, która ma dwa półokrągłe tłoki, nie ma potrzeby ciągłego nadzoru nad 
linią, a wyjątkowa powtarzalność kęsów daje wymierne korzyści w postaci małej naważki.

Urządzenie służące do rozwałkowywania i przygotowania szerokiej gamy produktów w przemyśle 
cukierniczym. Wyróżniają je: konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304, automatyczna zwijarka i po-
sypywacz. Długość ramienia 1800/1600/1400 mm; szerokość 670 mm. Bardzo szybkie otwieranie 
i zamykanie cylindrów, 7-calowy kolorowy ekran dotykowy. Intuicyjne programowanie pozwala na 
zapamiętanie do 100 receptur; cylindry o średnicy 80 mm. 

 Linia do produkcji chleba Glimek ICP Bread Line

Mechanika Maszyn Bartkowiak 
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 7, tel./fax 52 302 26 54, 791 639 165, mmbartkowiak@mmbartkowiak.pl, www.mmbartkowiak.pl

Najbardziej wszechstronna komora chłodnicza. Zakres temp. od -20°C do +45°C pozwala na ela-
styczność produkcyjną (wszystkie możliwości fermentacyjne: garowanie, opóźnienie garowania, 
zatrzymanie garowania, szybkie schładzanie), regulowana względna wilgotność powietrza: od 60% 
do 95%. Dowolna kolejność procesów w wybranych przedziałach czasowych. Sterowanie dotykowe 
MIWE TC. Duże powierzchnie parowników dopasowują się do przedziałów temperaturowych, wy-
dajne kompresory. Oszczędność energii: izolacja 80 mm wokół całego urządzenia.

 Automat chłodniczo-garowniczy MIWE GVA 

 Komora garownicza AEROMAT – indywidualny klimat 
      i stabilne garowanie

 Automat chłodniczo-garowniczy COPRO VA

Geth 30-383 Kraków, ul. Skośna 16, tel. 12 262 24 26, geth@geth.pl, www.geth.pl

Winkler Wachtel Polska 
51-416 Wrocław, ul. Kościerzyńska 12, tel. 71 326 10 78, wachtel@wachtel.pl, www.wachtel.pl

Winkler Wachtel Polska 
51-416 Wrocław, ul. Kościerzyńska 12, tel. 71 326 10 78, wachtel@wachtel.pl, www.wachtel.pl

Dzięki szerokiej gamie modeli możemy spełnić wymogi każdego klienta, proponując urządzenia 
standardowe lub według indywidualnie zaprojektowanej wielkości. Każde urządzenie typu AERO-
MAT, niezależnie od wielkości, składa się z komory garowni z oświetleniem i naściennymi listwami 
ochronnymi wewnątrz, klimatyzatora z ramą ochronną zabezpieczającą przed uderzeniem wózka. 
Sterowanie standardowe ręczne AEROMAT lub opcjonalnie Komfort.

http://geth.pl/#
http://mmbartkowiak.pl/oferta/
https://www.wachtel.pl/
http://www.m-jackowski.pl/produkty.html


Modułowe piece elektryczne – zróżnicowana liczba i wielkość komór wypiekowych, możliwość  
dostawiania kolejnych modułów pozwalają dostosować piec do zwiększającej się produkcji. W za-
leżności od potrzeb mogą być wyposażone w zabudowaną pod piecem komorę garowniczą lub 
podstawę na kółkach, wyciąg z wentylatorem oraz zaparowanie. Niezależne zasilanie komór umoż-
liwia wyłączenie ich dowolnej liczby lub jednoczesny wypiek w różnych temperaturach. Intuicyjna 
obsługa. Idealne również do wypieku w punktach sprzedaży.

Mistrz Branży lipiec-sierpień 201882
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Piec obrotowy C-seria jest piecem kompaktowym, zaprojektowanym tak, aby umożliwić instalację 
w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni. Wykonanie pieca gwarantuje efektywny, równo-
mierny i prosty w obsłudze wypiek. Energooszczędna wersja ECO+ dzięki najnowszym rozwiązaniom 
gwarantuje znaczne oszczędności energii. Piec jest na tyle uniwersalny, że można na nim wypiekać 
zarówno serniki, jak i chleby foremkowe.

Jackowski 62-052 Chomęcice k. Poznania, ul. Poznańska 33, tel. 61 868 02 22, biuro@m-jackowski.pl, www.m-jackowski.pl

 Piec obrotowy Sveba Dahlen C-seria Eco+

 Piec modułowy PICCOLO

Pełna harmonizacja załadunku pieców wsadowych z odbiorem i transportem kęsów do magazynu. 
Opcje załadunku: ręcznie, regulowana wysokość stołu; z poprzecznych aparatów załadowczych; 
system pick-up – pobieranie kęsów z desek garowniczych; automatyczna stacja pośrednia Butler dla 
usprawnienia pracy stołu MIWE athlet. Trzy wielkości systemu athlet (L, XL, XXL), obsługa maks. do 
36 komór. Zintegrowany odkurzacz. MIWE athlet ułatwia pracę i odciąża kręgosłup, ponadto gwa-
rantuje równomierną jakość pieczenia, oszczędność czasu i kosztów personalnych.

 Piece wsadowe MIWE ideal z automatycznym systemem załadunku 

 Piece elektryczne cukierniczo-piekarnicze

 Piece termoolejowe wsadowe i wózkowe

Geth 30-383 Kraków, ul. Skośna 16, tel. 12 262 24 26, geth@geth.pl, www.geth.pl

Ibis 89-200 Szubin, ul. Jana Pawła II 38, tel. 52 391 02 00, 530 188 187, biuro@ibis.net.pl, www.ibis.net.pl

Ibis 89-200 Szubin, ul. Jana Pawła II 38, tel. 52 391 02 00, 530 188 187, biuro@ibis.net.pl, www.ibis.net.pl

Modułowa budowa pieców elektrycznych daje klientom możliwość ich dowolnej konfiguracji i wypo-
sażania w m.in.: okap, regał do odkładania blaszek, komorę garowniczą bądź podstawę. Piece mogą 
mieć od 1 do 6 niezależnych komór wypiekowych. Każda z nich jest niezależną jednostką, posiada układ 
zaparowania i panel sterowniczy, przez co regulacja temperatury grzałek dolnych i górnych odbywa 
się osobno dla każdego z pokładów. Atutem pieców jest możliwość wypieku różnego asortymentu 
jednocześnie. Panel sterowniczy jest intuicyjny i wszechstronny, a jego przyjazny dla użytkownika in-
terfejs umożliwia wygodną obsługę oraz programowanie i nadzorowanie pracy.

Piece termoolejowe przystosowane do intensywnej eksploatacji. Technologia ich produkcji i najwyższej 
jakości materiały zapewniają długoletnią żywotność. Konstrukcja pieców gwarantuje równomierny rozkład 
temperatury na półce, ponieważ olej (nośnik ciepła) jest nieustannie tłoczony przez pompę. Wyposażone 
zostały w nowoczesny system sterujący, który nieustannie nadzoruje prawidłową pracę urządzenia. Po-
wierzchnia grzejna kotła składa się z odpornych na podwyższone temperatury rur, które są uporządkowane 
w dwie cylindryczne spirale. Wiązka rur jest tak ułożona, że przy minimalnym obciążeniu powierzchni grzejnej 
można osiągnąć optymalne warunki spalania. Każdy model posiada w standardzie dodatkową wytwornicę 
pary do komory garowniczej.

Winkler Wachtel Polska 
51-416 Wrocław, ul. Kościerzyńska 12, tel. 71 326 10 78, wachtel@wachtel.pl, www.wachtel.pl

http://geth.pl/#
http://www.m-jackowski.pl/produkty.html
https://www.wachtel.pl/
https://ibis.net.pl/sklep/piece-piekarniczo-cukiernicze/
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Piec konwekcyjny z drzwiami, które chowają się w obudowie pieca i tym samym nie blokują przej-
ścia. Specjalny zamek bezpieczeństwa zapewnia bezpieczne użytkowanie – również w strefie ob-
sługi klientów. Higieniczna komora pieca (pozbawiona narożników) w połączeniu z systemem mycia 
automatycznego zapewnia wyjątkową łatwość utrzymania czystości. Piec można łączyć w system 
Vario z innymi piecami modułowymi i konwekcyjnymi oraz z garowniami; uzyskujemy w ten spo-
sób zintegrowany system do rozrostu i wypieku ciasta na miejscu w sklepie. Piec na życzenie klienta 
może być wykonany w wersji Nostalgic.

Urządzenia niepowtarzalne, charakteryzujące się wysoką jakością wykonania oraz energooszczędno-
ścią. Dzięki możliwości dostępu do całej armatury z przodu pieca oraz małym wymiarom zewnętrz-
nym możemy nawet w niewielkiej piekarni uzyskać dużą produkcję. Solidna budowa i odpowiednie 
materiały gwarantują długą żywotność i bezawaryjną pracę wszystkich elementów pieca. Przemyślana 
i sprawdzona konstrukcja zapewnia idealne warunki do prawidłowego i równomiernego wypieku 
oraz łatwą obsługę i konserwację.

 Piec konwekcyjny Dibas 64 S

 Piec modułowy EBO 64 L

 Piece typu COLUMBUS

 Automatyczne systemy załadunkowe COMFORT

 R-EVOLUTION

Winkler Wachtel Polska 51-416 Wrocław, ul. Kościerzyńska 12, tel. 71 326 10 78, wachtel@wachtel.pl, www.wachtel.pl

Sterowana komputerowo i laserowo technika załadunkowa w połączeniu z piecem półkowym 
COLUMBUS tworzą efektywny duet gwarantujący perfekcyjną jakość wyrobów. WACHTEL oznacza 
automatyzację „Made in Germany”. Zakończone sukcesami liczne projekty na całym świecie od-
zwierciedlają jakość i zaufanie, a zaprojektowane i uszyte na miarę rozwiązania koncepcyjne dają 
najlepszą z możliwych kombinację pieców i automatu załadowczego oraz techniki doprowadzania 
i odtransportowania. Cel zawsze jest jeden: spełnić wymagania klienta. Nasz doświadczony zespół 
projektowy zapewnia profesjonalne i indywidualne doradztwo oraz obsługę. 

Model R-EVOLUTION to niepowtarzalne i opatentowane połączenie dwóch systemów rozprowa-
dzania ciepła: konwekcji oraz promieniowania. Jako jedyna firma oferujemy piec obrotowy (zasilany 
gazem lub olejem) ze zintegrowaną technologią wypieku ICT, kojarzoną do tej pory wyłącznie z na-
szymi piecami półkowymi. Innowacyjna konstrukcja pieca obrotowego R-EVOLUTION ICT z nowym 
opatentowanym wymiennikiem ciepła daje więcej możliwości polegających m.in. na oszczędności 
energii w porównaniu z tradycyjnym piecem obrotowym.

Winkler Wachtel Polska 51-416 Wrocław, ul. Kościerzyńska 12, tel. 71 326 10 78, wachtel@wachtel.pl, www.wachtel.pl

Winkler Wachtel Polska 51-416 Wrocław, ul. Kościerzyńska 12, tel. 71 326 10 78, wachtel@wachtel.pl, www.wachtel.pl

Piec posiada dwie komory zintegrowane w jeden moduł – komory pracujące równocześnie. System 
precyzyjnej kalibracji mocy grzania, specjalna płyta kamienna z powłoką zapobiegającą przywiera-
niu oraz zaparowaniu pozwalają na uzyskanie doskonałej skórki produktu – niezależnie od tego, czy 
pieczemy bezpośrednio na hercie, czy na blasze piekarniczej. Piece EBO można zestawiać piętrowo 
do czterech modułów w zestawie oraz z innymi piecami konwekcyjnymi i garowniami; uzyskujemy 
w ten sposób zintegrowany system do rozrostu i wypieku pieczywa na miejscu w sklepie.

Wiesheu Polska 01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 116, tel. 22 665 60 21, 600 396 850, biuro@wiesheu.pl, www.wiesheu.pl

Wiesheu Polska 01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 116, tel. 22 665 60 21, 600 396 850, biuro@wiesheu.pl, www.wiesheu.pl

https://www.wachtel.pl/
http://wiesheu.pl/


Najmniejszy piec konwekcyjny Wiesheu. Jego kompaktowe rozmiary, zasilanie 230 V, wbudowany 
zbiornik wody do zaparowania w połączeniu z wysoką wydajnością pozwalają na prowadzenie wy-
pieku w sklepach, gdzie do tej pory nie było to możliwe. Minimat 43 S można łączyć z innymi pieca-
mi, tworząc zestawy Vario – uzyskujemy wydajność, oszczędzając miejsce w sklepie. Piec może być 
ustawiony na podstawie lub garowni, zyskujemy w ten sposób zintegrowany system do rozrostu 
i wypieku ciasta na miejscu w sklepie.
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Mechanika Maszyn Bartkowiak 
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 7, tel./fax 52 302 26 54, 791 639 165, mmbartkowiak@mmbartkowiak.pl, www.mmbartkowiak.pl

Jackowski 62-052 Chomęcice k. Poznania, ul. Poznańska 33, tel. 61 868 02 22, biuro@m-jackowski.pl, www.m-jackowski.pl

Mistrz Branży lipiec-sierpień 201884
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Uniwersalne urządzenie stworzone do dozowania i nadziewania wszelkiego rodzaju mas, farszów, 
nadzień zawierających kawałki owoców, sosów itp. Wszechstronne zastosowanie gwarantuje szyb-
kość i dokładność dozowania, a co najważniejsze skraca czas pracy. Dzięki zastosowaniu różnych 
końcówek, takich jak tylki, igły, wylewki, dozer staje się niezastąpionym narzędziem do dekoracji, 
nadziewania i dozowania.

Linie krojąco-pakujące Hoba są zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi klienta. Konfiguracja 
maszyn zależy od wydajności, wymiarów pomieszczenia, układu maszyn oraz rodzaju krojonego 
i pakowanego pieczywa. Linia składająca się z krajalnicy HSA5 z rozdmuchiwaczem woreczków i trans-
portera klipsującego HPL20 wyjątkowo dobrze sprawdza się przy chlebie baltonowskim, trudnym do 
przemysłowego krojenia ze względu na nieregularne kształty. Wydajność tej linii to 1800 szt./godz.

 Rzemieślnicze i przemysłowe systemy krojąco-pakujące

 Dozer

Wydajność: od 780 do 3500 szt./h. Automatyzacja: załadunku, transportu, obracania, odbioru i nadzie-
wania. 1-osobowa obsługa. Budowa modułowa – system dokowania stacji jezdnych (stół załadowczy, 
stacja szprycująca, nadziewarka), płynne przejście z produkcji pączków na ciastka szprycowane: opon-
ki, donaty, gniazda wiedeńskie i kulki serowe. Trzy stacje obracające. W standardzie: automatyczne 
uzupełnianie i filtrowanie oleju. System chroniący przed przegrzaniem tłuszczu. Czujnik regulujący 
temperaturę z dokładnością do 1°.

Geth 30-383 Kraków, ul. Skośna 16, tel. 12 262 24 26, geth@geth.pl, www.geth.pl

 Automatyczny przelotowy smażalnik do pączków JUFEBA

 Przemysłowa myjka komorowa Guggenberger

Myjka przeznaczona do czyszczenia wózków, koszy, palet, blach i całego osprzętu. Wyjątkowo sku-
teczna: dysze natryskowe rozmieszczone są na całej wysokości urządzenia, wysokie ciśnienie wody 
(12 barów) usuwa nagar, spalone żele owocowe z blach, woda z łatwością dociera do miejsc styku 
sztaplowanych koszy. Czyszczenie oparte na sile odśrodkowej obracającego się kosza. Energoosz-
czędna i ekologiczna – woda krąży w obiegu zamkniętym, świeża pobierana jest jedynie do płuka-
nia. 1 cykl zużywa 6-18 l wody. Minimalne użycie chemii. Bezpośredni wjazd do komory wózkiem.

Geth 30-383 Kraków, ul. Skośna 16, tel. 12 262 24 26, geth@geth.pl, www.geth.pl

Wiesheu Polska 01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 116, tel. 22 665 60 21, 600 396 850, biuro@wiesheu.pl, www.wiesheu.pl

 Piec konwekcyjny Minimat 43 S

http://geth.pl/#
http://www.m-jackowski.pl/produkty.html
http://mmbartkowiak.pl/oferta/
http://wiesheu.pl/
http://geth.pl/pl/producent/guggenberger
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Sprawdź bogaty Katalog firm, Katalog usług i produktów
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Pompa D-MAX przeznaczona jest do transportowania, przepompowania mas płynnych oraz pro-
duktów z kawałkami, np. owoców. Bardzo delikatny sposób pompowania zapewnia szybkie trans-
portowanie produktu bez utraty jego jakości.  Zalety: transportowanie produktu  bezpośrednio  
z dzieży do urządzenia dozującego, zachowanie ciągłości w produkcji przemysłowej, delikatny system 
transportu, bardzo prosta w czyszczeniu, konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej. 
Dane techniczne: wysokość podniesionej pompy 636 mm, wysokość zamkniętej pompy 1876 mm, 
sterowanie pneumatyczne.

Maszyna sterowana elektronicznie. Oznacza to, że każdy element ruchomy jest sterowany i napę-
dzany niezależnie. Została zaprojektowana z myślą o współpracy z liniami pakującymi o średniej oraz 
wysokiej prędkości produkcji. Wydajność do 400 opakowań na minutę.  Model ten może być wypo-
sażony w różne typy podajników oraz automatyczne programy ładujące zaprojektowane głównie 
dla wyrobów piekarskich i cukierniczych. Maszyna posiada system odrzucania pustych oraz błędnie 
zgrzanych opakowań i automatyczną zmianę rolki folii.

Mechanika Maszyn Bartkowiak 
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 7, tel./fax 52 302 26 54, 791 639 165, mmbartkowiak@mmbartkowiak.pl, www.mmbartkowiak.pl

Ulma Packaging 05-119 Łajski, ul. Sikorskiego 6B, tel. 22 766 22 50, biuro@ulmapackaging.pl, www.ulmapackaging.pl

 Pompa D-MAX

 Maszyna pakująca FR 400

http://mmbartkowiak.pl/oferta/
https://www.ulmapackaging.pl/maszyny-pakujace
http://mistrzbranzy.pl/maszyny
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