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Chętnie konstruujemy maszyny "specjalne" 

dedykowane konkretnym potrzebom i rozwiązujące konkretne problemy 
 

Również maszyny przemysłowe 

pracujące w liniach technologicznych 

 
 
 

 

elektroniczny panel sterowania 

 
 

lub 

dotykowy panel sterowania 
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Cechy szczególne maszyn FENICE MIMAC: 

- gwarancja bezawaryjnej pracy. 

- wiedza, perfekcja wykonania i dobór odpowiednich materiałów gwarancją niezawodności. 

- bardzo prosty i intuicyjny system obsługi i programowania - łatwość obsługi 

- relatywnie tanie i ogólnodostępne elektryczne, elektroniczne i mechaniczne części zamienne 

- uznanie wysokiej klasy... łatwość sprzedaży używanych maszyn FENICE MIMAC przy niewielkim spadku wartości świadczy o ich 

niezawodności oraz małym stopniu zużywania się w wielu latach pracy – warte są swojej ceny! 
 

Maszyny zostały skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji cukierniczej w szerokim tego słowa znaczeniu: 

- produkcja ciastek, biszkoptów, groszku ptysiowego, słomki ptysiowej, bezy itp. 

- produkcja blatów biszkoptowych i biszkoptowo-tłuszczowych na rolady itp. 

- produkcja spodów ciast, tortów itp. 

- produkcja okrągłych lub o dowolnym kształcie dekoracji tortów z bezy itp. - przy użyciu matrycy typu "prysznic" 

- produkcja okrągłych lub o dowolnym kształcie spodów tortów, omlecików itp. - przy użyciu matrycy typu "prysznic" 

- nadziewanie nadzieniami marmoladowymi lub kremowymi gotowych wyrobów typu pączki, ptysie itp. 

- Możliwości jest znacznie więcej i właściwie są uzależnione od potrzeb cukiernika - to my się dostosowujemy. 

- W ofercie posiadamy kilkanaście różnych wersji maszyn typu "DROP" i kilkadziesiąt innych maszyn cukierniczych - w 

zależności od potrzeb i możliwości finansowych możemy dobrać odpowiednią wersję maszyny. 

 

Przykładowe wzory ciastek odcinanych – wyłącznie wersja TF: 

      
 

Przykładowe wzory ciastek z obrotem dysz – wersje R i TF: 

      
 

Przykładowe wzory ciastek prostych – wersje N, R i TF: 

      
 

Przykładowe wzory z ciasta biszkoptowego i parzonego – wersje N, R, TF: eklery, groszek ptysiowy, słomka ptysiowa 

       
 

Przykładowe wzory ciastek dekorowanych i nadziewanych przy użyciu maszyn MIMAC FENICE HDF - opcjonalnie 

     
 

Przykładowe wykorzystanie maszyny wyposażonej w głowicę pompującą 
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EuroDrop                                                                                                                                                                                     
Ogól ny  opis wyposażenia maszyn:

- obudowa na podstawie jezdnej

- wałki  wykonane ze stali nierdzewnej

- praca na różny ch długościach blach

- elektroniczny lub dotykowy panel sterujący

- elektroniczny pomiar  przesuwu i automatyczny start

- nazywanie programów własnymi nazwami ciast ek

- manualna regulacja wysokości ciastek

EuroDrop N 400/600 INOX.                                                                                                                                                                                                                                                          

Z systemem produkcji ciastek punktowych i długich

EuroDrop R 400/600 INOX.                                                                                                                                                                                                                                                          

Z systemami produkcji: punktowe, długie, punktowe z obrotem, długie z obrot em.                                                                                      

EuroDrop TF 400/600 INOX.                                                                                                                                                                                                                                                          

Z systemami produkcji: punktowe, długie, punktowe z obrotem, długie z obrot em, odcinane krótkie, odcinane długie

HD 400/600 INOX.                                                                                                                                                                                                                                                          

Z systemem dekorowania ciastek  punktowych i  długich

HDF 400/600 INOX.                                                                                                                                                                                                                                                          

Z systemem dekorowania i nadziewania ci astek punktowych i długi ch

HDFR 400/600 INOX.                                                                                                                                                                                                                                                          

Z systemem dekorowania i nadziewania ci astek punktowych i długi ch z obrotem

DEKOR PLUS - opcje systemów dekorowania - nadziewania

 
 

 

W ceniach zawarte są również: 

 

- Transport na wskazany adres 

- Profesjonalne dwudniowe technologiczne uruchomienie i nauka wykorzystania maszyny w cukiernictwie 
 

Terminy 

realizacji: 
Do 35 dni od daty wpłacenia umówionych zaliczek 

Gwarancja: 24 miesiące gwarancji licząc od daty dostawy 

 

 

 

Chętnie konstruujemy maszyny "specjalne" 
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pracujące w liniach technologicznych 

 


