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Предимствата при печене на затворено барбекю на дървени въглища:

џ Получавате сочния вкус на приготвенто на барбекю месо, като си спестявате пушека и димът в 

помещението!
џ Затворената конструкция на фурните гарантира безопасност при работа! 

o oџ Висока температура на печене от 250 C до 350 C!
џ Бързо приготвяне на храната!
џ Възможност за приготвяне и на различни ястия в съдове за печене - като ориз, картофи, яйца и 

други!
џ По-ниска консумация на въглища, в сравнение с откритите барбекюта!
џ Високоефективната напълно изолирана камера от чугун и напълно изолираната конструкция на 

фурната, свеждат до минимум загубата на топлина!
oџ Здрава и лека врата, снабдена с Neoceram стъкло, издържащо на температура до 750 C!

џ Работи с дървени въглища, кокосов въглен или дърва за огрев!

Перфектната комбинация между барбекю и фурна в един единствен уред! 
Насладете се на неустоимите аромат и вкус на месото,  

приготвено в фурните на дървени въглища - MOVILFRIT Испания!

Модел BR 45  и Модел BR 48 – 1 ниво (настолни)

BR 45 BR 48

Модели  BR 50 – 1 ниво  (настолнo)  и BR 130  (върху база)
џ Производителност до 90 кг/час

о оџ Температурен диапазон: 250 C - 350 C
џ Циферблатен термометър за показване на температурата вътре в 

камерата
џ Колектор за събиране на пепелта
џ Колектор за събиране на отпадната мазнина 
џ Вграден пожароизвестител във фурната
џ Наклон на платформата върху която се поставят въглищата, 

позволяващ контрол на интензивността на готвене. 
џ Приблизителна консумация на дървени въглища: 12-16 кг/ден
џ Минимално зареждане на въглища: 4 кг
џ Външни размери: 900x790x900 (1550); Тегло: 244 кг (BR 50) /324 кг 

(BR 130)
џ Мощност (приравнена към електричество): 5,5KW
џ Окомплектовка: 1 бр решетка за риба и кюфтета и 1 бр стандартна 

решетка 775x545, щипки за фурна, ръжен щипки за фурна, ръжен

Модел BR 170 – 2 нива (върху база)

ОПЦИИ:

џ  Производителност до 125 кг/час
o oџ Температурен диапазон: 250 C - 350 C

џ Циферблатен термометър за показване на температурата вътре в 
камерата

џ Колектор за събиране на пепелта
џ Колектор за събиране на отпадната мазнина
џ Вграден пожароизвестител във фурната
џ Наклон на платформата върху която се поставят въглищата, позволяващ 

контрол на интензивността на готвене. 
џ Приблизителна консумация на дървени въглища: 16-20 кг/ден
џ Минимално зареждане на въглища: 4 кг
џ Външни размери: 900x790x1800; Тегло: 416 кг
џ Мощност (приравнена към електричество): 5,5KW
џ Окомплектовка: 1 бр решетка за риба и кюфтета и 1 бр стандартна 

решетка 775x545, щипки за фурна, ръжен щипки за фурна, ръжен
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ЗАТВОРЕНИ БАРБЕКЮ-ФУРНИ 
НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА

ЗАТВОРЕНИ БАРБЕКЮ-ФУРНИ 
НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА

џ Производителност до 70 кг/час
o oџ Температурен диапазон: 250 C - 350 C

џ Циферблатен термометър за показване на температурата вътре в 
камерата

џ Колектор за събиране на пепелта
џ Колектор за събиране на отпадната мазнина (само за модел: BR 48)
џ Вграден пожароизвестител във фурната
џ Приблизителна консумация на дървени въглища: 10-12 кг/ден
џ Минимално зареждане на въглища: 3 кг
џ Външни размери: 680x535x670, Тегло: 117 кг
џ Мощност (приравнена към електричество): 4,5KW
џ Окомплектовка за BR 45: стандартна решетка 585x435, щипки за фурна, 

ръжен
џ Окомплектовка за BR 48: 1 бр решетка за риба и кюфтета и 1 бр 

стандартна решетка 585x435, щипки за фурна, ръжен
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Повече от 80 години Polin е лидер в проектирането и изработката на пещи за хляб и хлебни 
изделия. Със своето специално виждане за техническите иновации, днес Polin Group се 
гордее с един от най-важните отдели за научно-изследователска дейност в областта, където 
опитни инженери разработват иновационни и нови идеи; четири производствени 
предприятия, уникални за масовото им използване роботизирани системи последно 
поколение, както и най-широк спектър на машини за обработка на хляб и фурни за хляб и 
хлебни изделия, перфектно проектирани за всеки и всички изисквания, от малки работни 
помещения до големи индустриални производства. Всичко това прави Polin една от едва 
няколкото фирми в света, които диктуват новите тенденции в производството на 
оборудване за хлебарската и сладкарската промишленост!

ИНДУСТРИАЛНИ ТУНЕЛНИ ПЕЩИ 

POLIN Е ВОДЕЩ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ИНДУСТРИАЛНИ 
ТУНЕЛНИ ПЕЩИ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ

Polin е един от лидерите на пазара в производството на подови пещи за хляб. 
Базирайки се на дългогодишния си опит, Polin съчетава предимствата на 
традиционните пещи със съвременните иновации, за да даде на клиентите си най-
добрите продукти на пазара:

ПЕЩИ С ТРЪБНА СИСТЕМА С ПАРА – вградената тръбна система с прегрята 
компресирана пара и иновативната структура на тръбния сноп, позволяват 
максимално константна температура в пещта, по-бързо възстановяване на 
загубената при зареждане топлина, намалят разходите за енергия и увеличават 
производството. TV DRAGO и TV SYNT съчетават предимствата на традиционните 

пещи за хляб и високотехнологичните съвременни стандарти. Грижейки се за околната среда, освен електрическите модели, 
Polin разработи нови модели работещи с природен газ и с пелети.

ЦИКЛОТЕРМИЧНИ ПЕЩИ – перфектни за работа в по-малки помещения, за печене на повече продукти при различни 
температури. Гарантирана по-ниска консумация на енергия. Polin разработиха модели, захранвани от електричество или 
природен газ.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ – съчетават класическите пещи със съвременните високи технологии за по-бързо печене, по-добър 
топлообмен, пестене на енергия.

МОДУЛНИ ПЕЩИ – създадени за нуждите на производителите на тестени закуски, пицарии, сладкари и топли храни. 
Компактни, универсални и икономични, тези пещи позволяват последваща преконфигурация и разширение до 5 нива във 
височина. Бързият монтаж, възможността за допълнително разширение и опростеното свързване към електрозахранващата 
мрежа са най-важните качества на модулните пещи.

ПОДОВИ ПЕЩИ
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Ротационните пещи са втората по важност група за хлебарската и сладкарска промишленост 
след подовите пещи. Рото пещите на Polin са съчетание от високи технологии, 
висококачествени материали и инженерни иновации:

СЕРИЯ AVANT – Топ моделите сред ротационните пещи. Дебелите стени тип „двоен тиган“, 
врата с двойно затваряне и големите сферични парни двигатели гарантират продукти с най-
високо качество. При работа в по-малки помещения тези пещи могат да функционират 
симетрично. Освен стандартните електрически модели, Polin разработи модели работещи с 
природен газ и с пелети.

СЕРИЯ CLASSIC – добре известни със своята надеждност и здравина. Традиционният дизайн на 
CLASSIC пещите няма да излъже очакванията на клиентите и винаги ще гарантира най-високо 
качество.

СЕРИЯ BRAVO – съчетават скромни размери с висока производителност, благодарение на количката тип „тролей“ събираща до 16 
тави. Дебелите стени тип „двоен тиган“, врата с двойно затваряне и големите сферични парни двигатели гарантират най-високо 
качество на продукта в областта на иновациите и производителността.

SCOOTER – най-малката пещ от ротационните пещи на Polin, но поддържа конструктивните характеристики и всички технически  
качества на по-големите в този клас. Предлага се във варианти, захранвани с електричество, на натурална газ или на течна газ. В 
електрическата си версия фурната разполага с група от бронирани нагревателни елементи под формата на перки, за да се 
гарантира по-голяма излъчваща повърхност.

POCKET – предназначена да отговори на необходимостта от съчетаване на висококачествени производствени стандарти с 
ограничени пространствени изисквания. При запазване на конструктивните характеристики и техническите стандарти, POCKET са 
особено подходящи за производство на хлебчета, тестени закуски и сладкарски продукти.

В резултат на дългогодишния опит на Polin в този сектор се радваме на голямо разнообразие от 
пещи, отговарящи на всички нужди на хлебо- и сладкаропроизводителите. Пещите са 
разделени в две основни групи: 

ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЩИ – електрическият модел фурни с въздушна струя имат компактни 
размери, пулверизиращ водата изпарител и бронирани с неръждаема стомана съпротивления. 
Гъвкавостта в настройките Ви гарантира бързо и равномерно изпечени продукти с най-високо 
качество. Газовите модели са оборудвани с топлообменник с голяма контактна повърхност, 
осигуряващ висока производителност с ниска консумация на енергия, горелка от неръждаема 
стомана за работа с метан или пропан-бутан и отделни изпускателни системи за горене и печене. 
Предлагат се и комбиниран тип пещи – конвектомат и подов тип в едно. Може да се интегрира 
допълнително с комбинации, подходящи за оптимизиране с цел гъвкавост и независимост.

СПЕЦИАЛНИ ПЕЩИ – UNICO AVANT, ROTOSTONE и PIERRE. 

UNICO AVANT конвекторната фурна е оборудвана с независимо електрическо повърхностно 
отопление, контролирано от термостат (European Patent), който може да достигне 350° С много 
бързо. Новаторският подход е, че се предлага повърхност за печене, която е независима от 
останалата част на фурната (напр. печене при 350° С и 200° С). Това позволява различни видове 
продукти да бъдат изпичани по едно и също време. Продуктите пуснати на независимото 
повърхностно отопление, могат да се пекат както останалите, като се изключва нагревателния 
елемент.

ROTOSTONE – печенето на подова пещ в стандартна ротационна пещ най-после е възможно. 
Тази уникална в своята категория пещ пече на огнеупорни поставки при ниски температури, 
като така гарантира обичайното качество на печене на подови пещи и подчертава гъвкавостта 
на фурната и удобството при работа. Комбинацията от висока проводимост и конвекционално 
печене увеличава производителността.

PIERRE – вентилаторен тип фурна, която пече на огнеупорни поставки, гарантирайки на 
продуктите еднакво качество и придавайки им ефект на изпичане, присъщ за подовите фурни. 
Комбинацията от висока проводимост и конвекционално печене увеличава производител-
ността.

ПЕЩИ ТИП КОНВЕКТОМАТ

РОТАЦИОННИ ПЕЩИ 
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Търсейки решение на проблемите при производителите на сладкарски изделия, Polin 
предложи на своите клиенти серия от машини за производство на бисквити: 

РОТАЦИОНЕН ОФОРМИТЕЛ – най-доброто решение за изработка на всички видове 
маслени сладкарски, плоски и релефни, едноцветни, чаени бисквити от твърдо тесто. 
За продукти без пълнеж.

СЕРИЯ MULTIDROP – серията се състои от машини, даващи всички възможни 
комбинации при производството на меки маслени шприцовани изделия. 

MULTIDROP LAB – идеално решение за всяка малка сладкарница. За едноцветни 
бисквити от меко тесто.

JUNIOR – за едноцветни бисквити от меко тесто и крекери.

MULTIDROP “C” TYPE - подходящ за производството на мъфини; изделия с бутер 
крем; изделия, при които се налага отрязване с теловиден нож.

CLASSIC WELCOME – много важен за всяко едно производство с възможността си да 
прави меки порести сладкиши (sponge type), сладкарски продукти от белтъчен тип, нишковидни продукти и др.

TWINY – лидерът в тази област. За производство на двуцветни, едноцветни, със или без пълнеж, с възможност за 
допълнително шприцване на мармалад върху бисквитите. Работа с обикновени шприц дюзи и въртящ тип (рото) дюзи. 

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИСКВИТИ

МАШИНИ ЗА СЛАДКАРСКИ
ИЗДЕЛИЯ И ИЗДЕЛИЯ

ОТ БУТЕР ТЕСТО

Ostali е един от 
най-старите произво-
дители в Европа на машини 
за производството на сладкар-
ски изделия и изделия от бутер-
тесто. Създадена през 1909, днес Ostali 
е част от Polin Group, запазвайки лидерско 
място в бранша: 

ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БУТЕР 
ТЕСТО – линиите за формоване и рязане на Ostali, 
благодарение на пълната си автоматизация и компютъ-
ризираното си управление, позволяват непрекъсната обработка на 
различни видове тестени изделия, нещо немислимо на традиционните 
работни маси. Идеални за обработка, огъване, формоване, пълнене и рязане 
на всички видове сладкиши, изделия от бутер тесто, кисели и маслени теста, пици 
и специални тестени сладкиши. 

ЛАМИНАТОРИ ЗА ТЕСТО – Ostali предлага два типа ламинатори: ръчно контролирани и автоматизирани. Ключовите думи 
тук са: простота, производителност и надеждност. Ръчно контролираните са практични за малки производства, могат да се 
сгъват, разполагат с ергономична кобилица и педали за смяна на посоката на движение на лентата, здрави и точно 
позициониращи се ламиниращи цилиндри. При автоматичните имаме 7“ сензорен дисплей с възможност на работа с до 100 
различни програми, различна скорост на лентата и ламиниращите цилиндри до над 60 м/мин. Новата хидравлична система 
за управление на ламиниращите цилиндри гарантира постигане на изключително тънки пластове. TRONIC PLUS е идеалният 
съюзник както за по-малки производства, така и за промишлени цели.

ПЛАНЕТАРНИ МИКСЕРИ – здравият стоманен корпус и мощният мотор са техните най-силни страни. В планетарните 
миксери на Ostali НЯМА ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ! Изцяло покрити с неръждаема стомана, с инвертор и регулиране на 
скоростта с потенциометър, автоматично повдигане на басана и с възможност за дигитална корекция на скоростта с PLC 
дисплей и памет за 99 различни рецепти. Предлагат се модели с обем 40, 60, 80 и 100 литра. King 80 и King 100 са 
предназначени за професионална и промишлена употреба за голямо количество продукция.
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Ротационните пещи са втората по важност група за хлебарската и сладкарска промишленост 
след подовите пещи. Рото пещите на Polin са съчетание от високи технологии, 
висококачествени материали и инженерни иновации:

СЕРИЯ AVANT – Топ моделите сред ротационните пещи. Дебелите стени тип „двоен тиган“, 
врата с двойно затваряне и големите сферични парни двигатели гарантират продукти с най-
високо качество. При работа в по-малки помещения тези пещи могат да функционират 
симетрично. Освен стандартните електрически модели, Polin разработи модели работещи с 
природен газ и с пелети.

СЕРИЯ CLASSIC – добре известни със своята надеждност и здравина. Традиционният дизайн на 
CLASSIC пещите няма да излъже очакванията на клиентите и винаги ще гарантира най-високо 
качество.

СЕРИЯ BRAVO – съчетават скромни размери с висока производителност, благодарение на количката тип „тролей“ събираща до 16 
тави. Дебелите стени тип „двоен тиган“, врата с двойно затваряне и големите сферични парни двигатели гарантират най-високо 
качество на продукта в областта на иновациите и производителността.

SCOOTER – най-малката пещ от ротационните пещи на Polin, но поддържа конструктивните характеристики и всички технически  
качества на по-големите в този клас. Предлага се във варианти, захранвани с електричество, на натурална газ или на течна газ. В 
електрическата си версия фурната разполага с група от бронирани нагревателни елементи под формата на перки, за да се 
гарантира по-голяма излъчваща повърхност.

POCKET – предназначена да отговори на необходимостта от съчетаване на висококачествени производствени стандарти с 
ограничени пространствени изисквания. При запазване на конструктивните характеристики и техническите стандарти, POCKET са 
особено подходящи за производство на хлебчета, тестени закуски и сладкарски продукти.

В резултат на дългогодишния опит на Polin в този сектор се радваме на голямо разнообразие от 
пещи, отговарящи на всички нужди на хлебо- и сладкаропроизводителите. Пещите са 
разделени в две основни групи: 

ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЩИ – електрическият модел фурни с въздушна струя имат компактни 
размери, пулверизиращ водата изпарител и бронирани с неръждаема стомана съпротивления. 
Гъвкавостта в настройките Ви гарантира бързо и равномерно изпечени продукти с най-високо 
качество. Газовите модели са оборудвани с топлообменник с голяма контактна повърхност, 
осигуряващ висока производителност с ниска консумация на енергия, горелка от неръждаема 
стомана за работа с метан или пропан-бутан и отделни изпускателни системи за горене и печене. 
Предлагат се и комбиниран тип пещи – конвектомат и подов тип в едно. Може да се интегрира 
допълнително с комбинации, подходящи за оптимизиране с цел гъвкавост и независимост.

СПЕЦИАЛНИ ПЕЩИ – UNICO AVANT, ROTOSTONE и PIERRE. 

UNICO AVANT конвекторната фурна е оборудвана с независимо електрическо повърхностно 
отопление, контролирано от термостат (European Patent), който може да достигне 350° С много 
бързо. Новаторският подход е, че се предлага повърхност за печене, която е независима от 
останалата част на фурната (напр. печене при 350° С и 200° С). Това позволява различни видове 
продукти да бъдат изпичани по едно и също време. Продуктите пуснати на независимото 
повърхностно отопление, могат да се пекат както останалите, като се изключва нагревателния 
елемент.

ROTOSTONE – печенето на подова пещ в стандартна ротационна пещ най-после е възможно. 
Тази уникална в своята категория пещ пече на огнеупорни поставки при ниски температури, 
като така гарантира обичайното качество на печене на подови пещи и подчертава гъвкавостта 
на фурната и удобството при работа. Комбинацията от висока проводимост и конвекционално 
печене увеличава производителността.

PIERRE – вентилаторен тип фурна, която пече на огнеупорни поставки, гарантирайки на 
продуктите еднакво качество и придавайки им ефект на изпичане, присъщ за подовите фурни. 
Комбинацията от висока проводимост и конвекционално печене увеличава производител-
ността.

ПЕЩИ ТИП КОНВЕКТОМАТ

РОТАЦИОННИ ПЕЩИ 
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Търсейки решение на проблемите при производителите на сладкарски изделия, Polin 
предложи на своите клиенти серия от машини за производство на бисквити: 

РОТАЦИОНЕН ОФОРМИТЕЛ – най-доброто решение за изработка на всички видове 
маслени сладкарски, плоски и релефни, едноцветни, чаени бисквити от твърдо тесто. 
За продукти без пълнеж.

СЕРИЯ MULTIDROP – серията се състои от машини, даващи всички възможни 
комбинации при производството на меки маслени шприцовани изделия. 

MULTIDROP LAB – идеално решение за всяка малка сладкарница. За едноцветни 
бисквити от меко тесто.

JUNIOR – за едноцветни бисквити от меко тесто и крекери.

MULTIDROP “C” TYPE - подходящ за производството на мъфини; изделия с бутер 
крем; изделия, при които се налага отрязване с теловиден нож.

CLASSIC WELCOME – много важен за всяко едно производство с възможността си да 
прави меки порести сладкиши (sponge type), сладкарски продукти от белтъчен тип, нишковидни продукти и др.

TWINY – лидерът в тази област. За производство на двуцветни, едноцветни, със или без пълнеж, с възможност за 
допълнително шприцване на мармалад върху бисквитите. Работа с обикновени шприц дюзи и въртящ тип (рото) дюзи. 

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИСКВИТИ

МАШИНИ ЗА СЛАДКАРСКИ
ИЗДЕЛИЯ И ИЗДЕЛИЯ

ОТ БУТЕР ТЕСТО

Ostali е един от 
най-старите произво-
дители в Европа на машини 
за производството на сладкар-
ски изделия и изделия от бутер-
тесто. Създадена през 1909, днес Ostali 
е част от Polin Group, запазвайки лидерско 
място в бранша: 

ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БУТЕР 
ТЕСТО – линиите за формоване и рязане на Ostali, 
благодарение на пълната си автоматизация и компютъ-
ризираното си управление, позволяват непрекъсната обработка на 
различни видове тестени изделия, нещо немислимо на традиционните 
работни маси. Идеални за обработка, огъване, формоване, пълнене и рязане 
на всички видове сладкиши, изделия от бутер тесто, кисели и маслени теста, пици 
и специални тестени сладкиши. 

ЛАМИНАТОРИ ЗА ТЕСТО – Ostali предлага два типа ламинатори: ръчно контролирани и автоматизирани. Ключовите думи 
тук са: простота, производителност и надеждност. Ръчно контролираните са практични за малки производства, могат да се 
сгъват, разполагат с ергономична кобилица и педали за смяна на посоката на движение на лентата, здрави и точно 
позициониращи се ламиниращи цилиндри. При автоматичните имаме 7“ сензорен дисплей с възможност на работа с до 100 
различни програми, различна скорост на лентата и ламиниращите цилиндри до над 60 м/мин. Новата хидравлична система 
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Благодарение на машините, съчетаващи всички замразителни процеси, клиентът 
има уникалната възможност да не се принуждава да прекъсва замразителния 
процес в различни фази, а да го контролира и управлява. Polin предлага пълна 
гама машини за шоково замразяване, контролирана ферментация, хладилници и 
фризери:

ШОКОВИ ОХЛАДИТЕЛИ – тип „количка“ или за тавички, изключително 
подходящ за програмирани процеси с цикъл на време, управляван от сензор.

КОМБИНИРАНИ ФРИЗЕРИ – интегрирани системи за функционално управление 
на студения цикъл. Конструирани да отговорят на нуждите на всички 
производители на подквасени продукти като хляб, сладкарски изделия и други. 
Консерватори при ниска и нормална температура за пресни и замразени 
продукти, машини за кристализация на шоколад. 

ОХЛАДИТЕЛИ ЗА ПРОДУКТИ ОТ ТЕСТО ТИП „ГЪБА“ – за спиране и планиране на ферментацията.

ЗАБАВИТЕЛИ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА – създадени да контролират целия процес на програмирана ферментация чрез контрол на 
влажността. Подходящи за всички видове втасване на хляб и хлебни изделия.

КОНСЕРВАТОРИ НА ТАВИ – използват се за поддържане на продуктите при стабилна температура. САМО ЗА ШОКОВО 
ОБРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ!

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ СТАИ – позволяват управление на всички видове шокови охлаждания, дълбоко замразяване, 
съхранение при ниски и нормални температури, в едно или няколко помещения свързани помежди си. 

МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ВОДА –  вододозиращите миксиращи охладители се използват при работа с нискотемпературни 
теста (напр. чиабата). Идеални за съхранение на вода за храни, позволяват на потребителя да настрои точното количество и 
температура на водата.   

ФРИЗЕРИ ЗА ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЯВАНЕ

ОХЛАЖДАЩА ЛИНИЯ
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Polin съвместно с Ostali разработи пълна гама тестообработващи и 
тестооформящи машини:

КОНУСНИ ОФОРМИТЕЛИ – подходящи за малки и индустриални 
производства.

ОФОРМИТЕЛ ЗА БАГЕТИ –  специална формовъчна, проектирана да 
оформя тестото на багет. Въпреки малкия си обем, предлага висока 
производителност.

ОБЕМНИ ДЕЛИТЕЛИ – камерите им гарантират изключително висока 
точност на разделяне при работа в големи търговски вериги. За 
продукти с маса от 200 до 2000 гр.

ЧИАБАТА ДЕЛИТЕЛ  –  проектиран специално за производството на чиабата, зоколети, гризини, фокача и др. къси лентовидни 
хлебчета, ламинирани или просто нарязани.

ЛИНИЯ “BRAVO” – автоматична линия за изработка на сладкиши, хлебчета тип „банан“, чиабата, гризини, зоколети и др. 
Изключителната му конструктивна здравина, компактност, здрава и стабилна механична система и специална електроника го 
превръщат в незаменимия помощник на всяко производство.                   .

ФОРМОВЪЧНИ ЛИНИИ –  предназначени за промишлени производства, различните модели предлагат многообразие на крайните 
продукти. 

НЕЗАВИСИМИ ФОРМОВЪЧНИ – версии с 2 или 4 ламиниращи ролки, за по-твърд или по-мек тип тесто и S-версия за устойчив на 
формоване хляб. Характеризират се с висока механична прецизност и здравина. 

ДЕЛИТЕЛ-ОКРЪГЛИТЕЛ – за ръчно или автоматично пресоване, рязане и оформяне на топчетата тесто. Ножове от специална 
неръждаема стомана.

АВТОМАТИЧНИ ЛИНИИ –  модулно оборудвани с различни форми и щампи за различни продукти, бункер за захранване с тесто, 
пръскачки за семена и др. За продукти с различно тегло: чиабата от 20 до 2000 гр; солети от 8 до 20 гр; хлебчета от 40 до 2000 гр; 
щамповани рула и кифли. 
 

ТЕСТООБРАБОТВАЩИ И ТЕСТООФОРМЯЩИ МАШИНИ

Mixer e световноизвестна марка, част от Polin Group. Дългогодишният опит, високото 
качество и здравина на произведените от Mixer машини, са превърнали марката в 
нарицателно име в хлебопроизводството и сладкарството. Днес те предлагат пълна и 
изключително разнообразна гама от смесващи и разбъркващи машини за 
занаятчийски и индустриални производства:

ЗАНАЯТЧИЙСКА ЛИНИЯ – подходяща за малки и средни производства и пекарни. 
Предлага всички типове миксери:

1. СПИРАЛНИ МИКСЕРИ – с фиксиран или сменяем басан, с капацитет на разбъркване 
от 30 до 400 кг, двускоростни, еднопосочновъртящи или с обратимо движение на 
басана, с автоматично разтоварване (централно и/или странично).

2. МИКСЕРИ ТИП „БУХАЛКА“ С ДВЕ РАМЕНА – с фиксиран или сменяем басан, с 
капацитет от 45 до 150 кг.

3. МИКСЕРИ ТИП „ВИЛИЦА“ – с неподвижен басан и капацитет от 90 до 200 кг и със 
сменяем басан с капацитет от 160 до 320 кг.

4. ДОЗАТОРИ ЗА ТЕСТО ТИП „САМОСВАЛ“ с капацитет 440 или 600 кг.

ИНДУСТРИАЛНА ЛИНИЯ – предназначена за работа в средни и големи пекарни и 
промишлени производства. Включва голямо разнообразие на спирални миксери, 
планетарни миксери, миксери тип „бухалка“ и тип „вилица“, миксери пастьоризатори, 
дозатори за тесто. Богата гама от индустриални автоматични миксиращи системи и 
линейни автоматични инсталации.

ЛИНИЯ МИКСЕРИ
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