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Σελ. 4

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΙΕΡΑ 1011
Η λουκουμαδιέρα 1011 αποτελεί την οικονομικότερη λύση της σειράς αλλά συγχρόνως μία εξαιρετική επιλογή 
για νέους επαγγελματίες του χώρου. Εύκολη στη χρήση της, παράγει ντόνατ και λουκουμά χρησιμοποιώντας 
το αντίστοιχο έμβολο. Διαθέτει ρυθμιστή μεγέθους για τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η κατασκευή της είναι από 
αλουμίνιο με ανοξείδωτα μέρη. Τα έμβολα είναι ανοξείδωτα με πλαστικό (POM) τελείωμα.

Χωρητικότητα δοχείου 5 λίτρα

Διαστάσεις 410x400x450mm

Διαστάσεις συσκευασίας 400x300x400mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 5 κιλά

Μεικτό βάρος 6 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

Δοχείο αλουμινίου

Έμβολο για ντόνατ (7 - 9 εκ.)

Έμβολο για 2 λουκουμάδες (2,5 - 5 εκ.)

Ρυθμιστής μεγέθους

Περιλαμβάνονται

Βραχίονας στήριξης

Κολόνα στήριξης
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Ø7 - 9εκ. Ø2,5 - 5 εκ.

ΤΙΜΗ €: 560



Σελ. 5

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΙΕΡΑ 1024K
Η λουκουμαδιέρα 1024k συνδυάζει χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας κατασκευής με τις εύχρηστες δυνατότητες 
των μηχανών με ένα έμβολο. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαθέτει δοχείο 7 λίτρων για 
μεγαλύτερη συνεχόμενη χρήση. Παράγει ντόνατ και λουκουμά χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έμβολο. Διαθέτει 
ρυθμιστή μεγέθους για τα επιθυμητά αποτελέσματα και δύναται να συνδυαστεί με ηλεκτρικό μηχανισμό. Το έμβολο 
για ντόνατ (4,5εκ.) είναι ανοξείδωτο με πλαστικό τελείωμα. Τα έμβολα για λουκουμάδες και ντόνατ (7 - 9εκ.) είναι εξ’ 
ολοκλήρου ανοξείδωτα. 

Χωρητικότητα δοχείου 7 λίτρα

Διαστάσεις 420x430x450mm

Διαστάσεις συσκευασίας 400x300x400mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 6,5 κιλά

Μεικτό βάρος 8 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτο δοχείο

Έμβολα για ντόνατ (4,5εκ. & 7 - 9 εκ.)

Έμβολο για 2 λουκουμάδες (2,5 - 5 εκ.)

Ρυθμιστής μεγέθους

Περιλαμβάνονται

Βραχίονας στήριξης

Κολόνα στήριξης

Ø7 - 9εκ. Ø2,5 - 5 εκ.

Ø4,5 εκ.

3

ΤΙΜΗ €: 795 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | 980 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 1,095 ΧΕΙΡ. & ΗΛΕΚΤΡ.



Σελ. 6

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΙΕΡΑ 1031K

Για τους επαγγελματίες που απαιτούν τα υψηλότερα πρότυπα στην ποιότητα, την απόδοση και την αξιοπιστία, οι 
λουκουμαδιέρες με διπλά έμβολα αποτελούν την ιδανικότερη λύση. Η λουκουμαδιέρα 1031k διαθέτει διπλά έμβολα 
τα οποία πιέζουν τη ζύμη προς τα κάτω, εγγυάται ταχύτητα και άψογο αποτέλεσμα ακόμα και με ελάχιστο υλικό 
εντός του δοχείου. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με κομμάτια αλουμινίου και ορείχαλκου. Διαθέτει 
δοχείο 7 λίτρων για μεγαλύτερη συνεχόμενη χρήση. Παράγει ντόνατ και λουκουμά χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο 
έμβολο. Διαθέτει ρυθμιστή μεγέθους για τα επιθυμητά αποτελέσματα και δύναται να συνδυαστεί με ηλεκτρικό 
μηχανισμό.

Χωρητικότητα δοχείου 7 λίτρα

Διαστάσεις 470x330x550mm

Διαστάσεις συσκευασίας 600x400x400mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 13 κιλά

Μεικτό βάρος 15 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτο δοχείο

Έμβολο για ντόνατ (7 - 9 εκ.)

Έμβολο για 2 λουκουμάδες (2,5 - 5 εκ.)

Ρυθμιστής μεγέθους

Περιλαμβάνονται

Βραχίονας στήριξης

Κολόνα στήριξης

Ø7 - 9εκ. Ø2,5 - 5 εκ.
ΤΙΜΗ €: 1.295 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | 1.470 ΧΕΙΡ. & ΗΛΕΚΤΡ.
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Σελ. 7

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΙΕΡΑ 1031V

Για τους επαγγελματίες που απαιτούν τα υψηλότερα πρότυπα στην ποιότητα, την απόδοση και την αξιοπιστία, 
οι λουκουμαδιέρες με διπλά έμβολα αποτελούν την ιδανικότερη λύση. Η λουκουμαδιέρα 1031V διαθέτει διπλά 
έμβολα τα οποία πιέζουν τη ζύμη προς τα κάτω, εγγυάται ταχύτητα και άψογο αποτέλεσμα ακόμα και με ελάχιστο 
υλικό εντός του δοχείου. Σχεδιασμένη για να προσφέρει περισσότερες επιλογές στον επαγγελματία, χρησιμοποιεί 
σύστημα ανοξείδωτων κυλίνδρων, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερα αποτελέσματα στο ντόνατ αλλά και ταχύτερη 
παραγωγή στον λουκουμά. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με κομμάτια αλουμινίου και ορείχαλκου. 
Διαθέτει δοχείο 7 λίτρων για μεγαλύτερη συνεχόμενη χρήση. Παράγει ντόνατ και λουκουμά χρησιμοποιώντας το 
αντίστοιχο έμβολο. Διαθέτει ρυθμιστή μεγέθους για τα επιθυμητά αποτελέσματα και δύναται να συνδυαστεί με 
ηλεκτρικό μηχανισμό.

Χωρητικότητα δοχείου 7 λίτρα

Διαστάσεις 470x330x550mm

Διαστάσεις συσκευασίας 600x400x400mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 15 κιλά

Μεικτό βάρος 17 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτο δοχείο

Έμβολα για ντόνατ (7 - 9 εκ. & 9 - 14εκ.)

Έμβολα για 2 και 4 λουκουμάδες (2,5 - 5 εκ.)

Ρυθμιστής μεγέθους

Περιλαμβάνονται

Βραχίονας στήριξης

Κολόνα στήριξης

Ø7 - 9εκ. Ø2,5 - 5 εκ.

5

ΤΙΜΗ €: 1,690 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | 1,850 ΧΕΙΡ. & ΗΛΕΚΤΡ.
Ø9 - 14εκ. Ø2,5 - 5 εκ.



Σελ. 8

ΜΗΧΑΝΗ ΛΟΥΚΟΥΜΑ 1011F
Η μηχανή λουκουμά 1011F προκύπτει από το συνδυασμό της λουκουμαδιέρας 1011 και της ηλεκτρικής φριτέζας 
λουκουμάδων 804.
Η λουκουμαδιέρα 1011 αποτελεί την οικονομικότερη λύση της σειράς αλλά συγχρόνως μία εξαιρετική επιλογή 
για νέους επαγγελματίες του χώρου. Εύκολη στη χρήση της, παράγει ντόνατ και λουκουμά χρησιμοποιώντας 
το αντίστοιχο έμβολο. Διαθέτει ρυθμιστή μεγέθους για τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η κατασκευή της είναι από 
αλουμίνιο με ανοξείδωτα μέρη. Τα έμβολα είναι ανοξείδωτα με πλαστικό (POM) τελείωμα.
Η ηλεκτρική φριτέζα 804 είναι ιδανική λύση για το ψήσιμο λουκουμάδων και ντόνατ. Με καθαρή επιφάνεια εψήσεως 
50x30εκ., είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλες ποσότητες 
λαδιού. Οι ισχυρές αντιστάσεις της εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση και συγχρόνως αποτρέπουν απώλειες στη 
θερμοκρασία του λαδιού. Διαθέτει ανοξείδωτη επιφάνεια στον πυθμένα ώστε να μην ακουμπάνε οι λουκουμάδες 
στις αντιστάσεις. Η φριτέζα φέρει ανοξείδωτη επιφάνεια βύθισης την οποία χρησιμοποιείτε ώστε να βυθίσετε τους 
λουκουμάδες στο λάδι, μειώνοντας έτσι τον χρόνο εψήσεως χωρίς να χρειάζεται συγχρόνως να τους ανακατεύετε 
με κουτάλα. Η ανοξείδωτη λεκάνη 14 λίτρων είναι αποσπώμενη, αφαιρείτε εύκολα και μπορεί να πλυθεί στο 
πλυντήριο πιάτων. Διαθέτει επίσης ράφι στράγγισης το οποίο τοποθετείται αριστερά ή δεξιά της συσκευής ώστε να 
στραγγίζετε τους λουκουμάδες, με το λάδι να επιστρέφει μέσα στη λεκάνη. Για τους επαγγελματίες που μετακινούνται 
συνεχώς, οι compact διαστάσεις της συσκευής, τη καθιστούν εύκολη στη μεταφορά της.  

Χωρητικότητα δοχείου 5 λίτρα

Διαστάσεις 920x450x750mm
Διαστάσεις συσκευασίας 400x300x400mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 20 κιλά

Μεικτό βάρος 22 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά
Δοχείο αλουμινίου
Έμβολο για ντόνατ (7 - 9 εκ.)
Έμβολο για 2 λουκουμάδες (2,5 - 5 εκ.)
Ρυθμιστής μεγέθους

Περιλαμβάνονται

Βραχίονας στήριξης
Κολόνα στήριξης

Ø7 - 9εκ. Ø2,5 - 5 εκ.

Γενικός διακόπτης
Θερμοστάτης και θερμοστάτης ασφαλείας
Επιφάνεια βύθισης με λαβή
Ράφι στράγγισης δεξιά ή αριστερά της φριτέζας

Ρεύμα

380-400V, 2ph, 6kW, 9.10A
220-230V, 1 ph, 4kW, 18.2A

600x400x600mm

Χωρητικότητα φριτέζας 14 λίτρα

6

ΤΙΜΗ €: 895



Σελ. 9

ΜΗΧΑΝΗ ΛΟΥΚΟΥΜΑ 1025
Η μηχανή λουκουμά 1025 προκύπτει από το συνδυασμό της λουκουμαδιέρας 1024k και της ηλεκτρικής φριτέζας 
λουκουμάδων 804.
Η λουκουμαδιέρα 1024k συνδυάζει χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας κατασκευής με τις εύχρηστες δυνατότητες 
των μηχανών με ένα έμβολο. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαθέτει δοχείο 7 λίτρων για 
μεγαλύτερη συνεχόμενη χρήση. Παράγει ντόνατ και λουκουμά χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έμβολο. Διαθέτει 
ρυθμιστή μεγέθους για τα επιθυμητά αποτελέσματα και δύναται να συνδυαστεί με ηλεκτρικό μηχανισμό. Το έμβολο 
για ντόνατ (4,5εκ.) είναι ανοξείδωτο με πλαστικό τελείωμα. Τα έμβολα για λουκουμάδες και ντόνατ (7 - 9εκ.) είναι εξ’ 
ολοκλήρου ανοξείδωτα. 
Η ηλεκτρική φριτέζα 804 είναι ιδανική λύση για το ψήσιμο λουκουμάδων και ντόνατ. Με καθαρή επιφάνεια εψήσεως 
50x30εκ., είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλες ποσότητες 
λαδιού. Οι ισχυρές αντιστάσεις της εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση και συγχρόνως αποτρέπουν απώλειες στη 
θερμοκρασία του λαδιού. Διαθέτει ανοξείδωτη επιφάνεια στον πυθμένα ώστε να μην ακουμπάνε οι λουκουμάδες 
στις αντιστάσεις. Η φριτέζα φέρει ανοξείδωτη επιφάνεια βύθισης την οποία χρησιμοποιείτε ώστε να βυθίσετε τους 
λουκουμάδες στο λάδι, μειώνοντας έτσι τον χρόνο εψήσεως χωρίς να χρειάζεται συγχρόνως να τους ανακατεύετε 
με κουτάλα. Η ανοξείδωτη λεκάνη 14 λίτρων είναι αποσπώμενη, αφαιρείτε εύκολα και μπορεί να πλυθεί στο 
πλυντήριο πιάτων. Διαθέτει επίσης ράφι στράγγισης το οποίο τοποθετείται αριστερά ή δεξιά της συσκευής ώστε να 
στραγγίζετε τους λουκουμάδες, με το λάδι να επιστρέφει μέσα στη λεκάνη. Για τους επαγγελματίες που μετακινούνται 
συνεχώς, οι compact διαστάσεις της συσκευής, τη καθιστούν εύκολη στη μεταφορά της.  

Έμβολα για ντόνατ (4,5εκ. & 7 - 9 εκ.)

Ø7 - 9εκ. Ø2,5 - 5 εκ.

Ø4,5 εκ.

Χωρητικότητα δοχείου 7 λίτρα

Διαστάσεις 920x450x750mm
Διαστάσεις συσκευασίας 400x300x400mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 22 κιλά

Μεικτό βάρος 24 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά
Ανοξείδωτο δοχείο

Έμβολο για 2 λουκουμάδες (2,5 - 5 εκ.)
Ρυθμιστής μεγέθους

Περιλαμβάνονται

Βραχίονας στήριξης
Κολόνα στήριξης

Γενικός διακόπτης
Θερμοστάτης και θερμοστάτης ασφαλείας
Επιφάνεια βύθισης με λαβή
Ράφι στράγγισης δεξιά ή αριστερά της φριτέζας

Ρεύμα

380-400V, 2ph, 6kW, 9.10A
220-230V, 1 ph, 4kW, 18.2A

600x400x600mm

Χωρητικότητα φριτέζας 14 λίτρα

7

ΤΙΜΗ €: 1,150 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | 1,295 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 1,445 ΧΕΙΡ. & ΗΛΕΚΤΡ.



Σελ. 10

ΜΗΧΑΝΗ ΛΟΥΚΟΥΜΑ 1021K
Η μηχανή λουκουμά 1021k προκύπτει από το συνδυασμό της λουκουμαδιέρας 1031K και της ηλεκτρικής φριτέζας λουκουμάδων 
804.
Για τους επαγγελματίες που απαιτούν τα υψηλότερα πρότυπα στην ποιότητα, την απόδοση και την αξιοπιστία, οι λουκουμαδιέρες 
με διπλά έμβολα αποτελούν την ιδανικότερη λύση. Η λουκουμαδιέρα 1031k διαθέτει διπλά έμβολα τα οποία πιέζουν τη ζύμη προς 
τα κάτω, εγγυάται ταχύτητα και άψογο αποτέλεσμα ακόμα και με ελάχιστο υλικό εντός του δοχείου. Είναι κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο ατσάλι με κομμάτια αλουμινίου και ορείχαλκου. Διαθέτει δοχείο 7 λίτρων για μεγαλύτερη συνεχόμενη χρήση. Παράγει 
ντόνατ και λουκουμά χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έμβολο. Διαθέτει ρυθμιστή μεγέθους για τα επιθυμητά αποτελέσματα και 
δύναται να συνδυαστεί με ηλεκτρικό μηχανισμό.
Η ηλεκτρική φριτέζα 804 είναι ιδανική λύση για το ψήσιμο λουκουμάδων και ντόνατ. Με καθαρή επιφάνεια εψήσεως 50x30εκ., 
είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλες ποσότητες λαδιού. Οι ισχυρές 
αντιστάσεις της εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση και συγχρόνως αποτρέπουν απώλειες στη θερμοκρασία του λαδιού. Διαθέτει 
ανοξείδωτη επιφάνεια στον πυθμένα ώστε να μην ακουμπάνε οι λουκουμάδες στις αντιστάσεις. Η φριτέζα φέρει ανοξείδωτη 
επιφάνεια βύθισης την οποία χρησιμοποιείτε ώστε να βυθίσετε τους λουκουμάδες στο λάδι, μειώνοντας έτσι τον χρόνο εψήσεως 
χωρίς να χρειάζεται συγχρόνως να τους ανακατεύετε με κουτάλα. Η ανοξείδωτη λεκάνη 14 λίτρων είναι αποσπώμενη, αφαιρείτε 
εύκολα και μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων. Διαθέτει επίσης ράφι στράγγισης το οποίο τοποθετείται αριστερά ή δεξιά 
της συσκευής ώστε να στραγγίζετε τους λουκουμάδες, με το λάδι να επιστρέφει μέσα στη λεκάνη. Για τους επαγγελματίες που 
μετακινούνται συνεχώς, οι compact διαστάσεις της συσκευής, τη καθιστούν εύκολη στη μεταφορά της.  

Ø7 - 9εκ. Ø2,5 - 5 εκ.

Χωρητικότητα δοχείου 7 λίτρα

Διαστάσεις 920x450x750mm
Διαστάσεις συσκευασίας 600x400x400mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 28 κιλά

Μεικτό βάρος 30 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά
Ανοξείδωτο δοχείο
Έμβολο για ντόνατ (7 - 9 εκ.)
Έμβολο για 2 λουκουμάδες (2,5 - 5 εκ.)
Ρυθμιστής μεγέθους

Περιλαμβάνονται

Βραχίονας στήριξης
Κολόνα στήριξης

Γενικός διακόπτης
Θερμοστάτης και θερμοστάτης ασφαλείας
Επιφάνεια βύθισης με λαβή
Ράφι στράγγισης δεξιά ή αριστερά της φριτέζας

Ρεύμα

380-400V, 2ph, 6kW, 9.10A
220-230V, 1 ph, 4kW, 18.2A

600x400x600mm

Χωρητικότητα φριτέζας 14 λίτρα
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ΤΙΜΗ €: 1,650 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | 1,795 ΧΕΙΡ. & ΗΛΕΚΤΡ.



Σελ. 11

ΜΗΧΑΝΗ ΛΟΥΚΟΥΜΑ 1021V
Η μηχανή λουκουμά 1021k προκύπτει από το συνδυασμό της λουκουμαδιέρας 1031V και της ηλεκτρικής φριτέζας λουκουμάδων 
804.
Για τους επαγγελματίες που απαιτούν τα υψηλότερα πρότυπα στην ποιότητα, την απόδοση και την αξιοπιστία, οι λουκουμαδιέρες 
με διπλά έμβολα αποτελούν την ιδανικότερη λύση. Η λουκουμαδιέρα 1031V διαθέτει διπλά έμβολα τα οποία πιέζουν τη ζύμη 
προς τα κάτω, εγγυάται ταχύτητα και άψογο αποτέλεσμα ακόμα και με ελάχιστο υλικό εντός του δοχείου. Σχεδιασμένη για 
να προσφέρει περισσότερες επιλογές στον επαγγελματία, χρησιμοποιεί σύστημα ανοξείδωτων κυλίνδρων, το οποίο επιτρέπει 
μεγαλύτερα αποτελέσματα στο ντόνατ αλλά και ταχύτερη παραγωγή στον λουκουμά. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
ατσάλι με κομμάτια αλουμινίου και ορείχαλκου. Διαθέτει δοχείο 7 λίτρων για μεγαλύτερη συνεχόμενη χρήση. Παράγει ντόνατ και 
λουκουμά χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έμβολο. Διαθέτει ρυθμιστή μεγέθους για τα επιθυμητά αποτελέσματα και δύναται να 
συνδυαστεί με ηλεκτρικό μηχανισμό.
Η ηλεκτρική φριτέζα 804 είναι ιδανική λύση για το ψήσιμο λουκουμάδων και ντόνατ. Με καθαρή επιφάνεια εψήσεως 50x30εκ., 
είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλες ποσότητες λαδιού. Οι ισχυρές 
αντιστάσεις της εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση και συγχρόνως αποτρέπουν απώλειες στη θερμοκρασία του λαδιού. Διαθέτει 
ανοξείδωτη επιφάνεια στον πυθμένα ώστε να μην ακουμπάνε οι λουκουμάδες στις αντιστάσεις. Η φριτέζα φέρει ανοξείδωτη 
επιφάνεια βύθισης την οποία χρησιμοποιείτε ώστε να βυθίσετε τους λουκουμάδες στο λάδι, μειώνοντας έτσι τον χρόνο εψήσεως 
χωρίς να χρειάζεται συγχρόνως να τους ανακατεύετε με κουτάλα. Η ανοξείδωτη λεκάνη 14 λίτρων είναι αποσπώμενη, αφαιρείτε 
εύκολα και μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων. Διαθέτει επίσης ράφι στράγγισης το οποίο τοποθετείται αριστερά ή δεξιά 
της συσκευής ώστε να στραγγίζετε τους λουκουμάδες, με το λάδι να επιστρέφει μέσα στη λεκάνη. Για τους επαγγελματίες που 
μετακινούνται συνεχώς, οι compact διαστάσεις της συσκευής, τη καθιστούν εύκολη στη μεταφορά της.  

Ø7 - 9εκ. Ø2,5 - 5 εκ.

Ø9 - 14εκ. Ø2,5 - 5 εκ.

Χωρητικότητα δοχείου 7 λίτρα

Διαστάσεις 920x450x750mm
Διαστάσεις συσκευασίας 600x400x400mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 30 κιλά

Μεικτό βάρος 32 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά
Ανοξείδωτο δοχείο
Έμβολα για ντόνατ (7 - 9 εκ. & 9 - 14εκ.)
Έμβολα για 2 και 4 λουκουμάδες (2,5 - 5 εκ.)
Ρυθμιστής μεγέθους

Περιλαμβάνονται

Βραχίονας στήριξης
Κολόνα στήριξης

Γενικός διακόπτης
Θερμοστάτης και θερμοστάτης ασφαλείας
Επιφάνεια βύθισης με λαβή
Ράφι στράγγισης δεξιά ή αριστερά της φριτέζας

Ρεύμα

380-400V, 2ph, 6kW, 9.10A
220-230V, 1 ph, 4kW, 18.2A

600x400x600mm

Χωρητικότητα φριτέζας 14 λίτρα
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ΤΙΜΗ €: 1,990 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | 2,080 ΧΕΙΡ. & ΗΛΕΚΤΡ.



Σελ. 12

ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 804
Η ηλεκτρική φριτέζα 804 είναι ιδανική λύση για το ψήσιμο λουκουμάδων και ντόνατ. Με καθαρή επιφάνεια εψήσεως 
50x30εκ., είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλες ποσότητες 
λαδιού. Οι ισχυρές αντιστάσεις της εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση και συγχρόνως αποτρέπουν απώλειες 
στη θερμοκρασία του λαδιού. Διαθέτει ανοξείδωτη επιφάνεια στον πυθμένα ώστε να μην έρχονται σε επαφή οι 
λουκουμάδες με τις αντιστάσεις. Η φριτέζα φέρει ανοξείδωτη επιφάνεια βύθισης την οποία χρησιμοποιείτε ώστε να 
βυθίσετε τους λουκουμάδες στο λάδι, μειώνοντας έτσι τον χρόνο εψήσεως χωρίς να χρειάζεται συγχρόνως να τους 
ανακατεύετε με σκεύη. Η ανοξείδωτη λεκάνη 14 λίτρων είναι αποσπώμενη, αφαιρείται εύκολα και μπορεί να πλυθεί 
στο πλυντήριο πιάτων. Διαθέτει επίσης ράφι στράγγισης το οποίο τοποθετείται αριστερά ή δεξιά της συσκευής 
ώστε να στραγγίζετε τους λουκουμάδες, με το λάδι να επιστρέφει μέσα στη λεκάνη. Για τους επαγγελματίες που 
μετακινούνται συνεχώς, οι compact διαστάσεις της συσκευής, τη καθιστούν εύκολη στη μεταφορά της.

Η φριτέζα κατασκευάζεται και σε ειδικές διαστάσεις.

Χωρητικότητα 14 λίτρα

Διαστάσεις 920x450x340mm

Διαστάσεις συσκευασίας 600x400x600mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 15 κιλά

Μεικτό βάρος 16 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

Γενικός διακόπτης

Θερμοστάτης και θερμοστάτης ασφαλείας

Επιφάνεια βύθισης με λαβή

Ράφι στράγγισης δεξιά ή αριστερά της φριτέζας

Ρεύμα
(επιλέγετε κατά τη 
παραγγελία) 380-400V, 2ph, 6kW, 9.10A

220-230V, 1 ph, 4kW, 18.2A
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ΤΙΜΗ €: 420



Σελ. 13

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ G150
Το μοντέλο G150 αποτελεί μία οικονομική και παράλληλα εξαιρετικά αποδοτική λύση για τους επαγγελματίες 
που χρησιμοποιούν υγραέριο. Με καυστήρα Ø180mm απόδοσης 7kW, η επιθυμητή θερμοκρασία του λαδιού 
επιτυγχάνεται μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Ο καυστήρας ελέγχεται από θερμοκόπια, η οποία είναι απαραίτητη για 
την ασφαλή λειτουργία των συσκευών αερίου, και φέρει σταθερή βάση από μαντέμι στην οποία τοποθετείται 
ανοξείδωτο δαχτυλίδι, ως βάση για το καζάνι. Το ανοξείδωτο καζάνι είναι χωρητικότητας 22 λίτρων με διάμετρο 
44cm ώστε να εξασφαλίζει μέγαλη παραγωγή σε ντόνατ και λουκουμάδες.

Χωρητικότητα 22 λίτρα

Διαστάσεις 375x630x440mm

Διαστάσεις συσκευασίας 480x890x310mm

Εγγύηση

600x400x600mm

Βάρος

2 χρόνια

20 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτη κατασκευή

Μεγάλη επφάνεια ψησίματος

Υψηλής απόδοσης καυστήρας

Ευκολία στο καθάρισμα

Ισχύς 7kW

Αέρια Προπάνιο/Βουτάνιο
Φυσικό αέριο

11

ΤΙΜΗ €: 695



Σελ. 14

ΑΥΤ. ΜΗΧΑΝΗ ΛΟΥΚΟΥΜΑ 4001
Η 4001 είναι μία αυτόματη μηχανή λουκουμά για παραγωγή ντόνατ και λουκουμά. Η κατασκευή της είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι, φέρει τη κεφαλή κοπής 1024Κ για ντόνατ 4,5εκ., 7-9 εκ. και λουκουμά 2,5-5εκ. Διαθέτει ισχυρή 
αντίσταση για ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλο το μήκος της διαδρομής. Εντός της δεξαμένης υπάρχει η φτερωτή η οποία 
εξασφαλίζει την κίνηση του λαδιού προς τα εμπρός, όπως επίσης και τα “φτυάρια” τα οποία αναποδογυρίζουν τα 
ντόνατ για ομοιόμορφο ψήσιμο. Ο χρόνος ψησίματος ρυθμίζεται από τους χρονοδιακόπτες που βρίσκονται στον 
πίνακα ελέγχου. Η συνεχής ροή του λαδιού μέσα στη φριτέζα, εξασφαλίζει την ομαλή κίνηση των λουκουμάδων 
από την αρχή που κόβονται μέχρι το τέλος. Τα εξαρτήματα εντός της φριτέζας είναι αποσπώμενα ώστε να 
καθαρίζεται εύκολα. Στο κάτω μέρος της φριτέζας υπάρχει βαλβίδα αποστράγγισης για να αδειάζει η δεξαμενή. 
Διαθέτει ρυθμιστή ταχύτητας και διακόπτη στιγμιαίας κοπής στον πίνακα ελέγχου.

Χωρητικότητα δοχείου 7 λίτρα

Διαστάσεις 1220x460x350mm

Διαστάσεις συσκευασίας 1300x500x400mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 48 κιλά

Μεικτό βάρος 52 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτη κατασκευή

Έμβολο για ντόνατ (7 - 9 εκ.)

Έμβολο για 2 λουκουμάδες (2,5 - 5 εκ.)

Ρυθμιστής μεγέθους

Περιλαμβάνονται

Βραχίονας στήριξης

Κολόνα στήριξης

Ø7 - 9εκ. Ø2,5 - 5 εκ.

Ø4,5 εκ.
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ΤΙΜΗ €: 2,400



Σελ. 15

ΑΥΤ. ΜΗΧΑΝΗ ΛΟΥΚΟΥΜΑ 7K
Εξοπλισμένη με το νέο αποσπώμενο σύστημα βύθισης, η 7Κ εξασφαλίζει μοναδική απόδοση και ακρίβεια στη 
παραγωγή. Το επανασχεδιασμένο σύστημα βύθισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους λουκουμάδες αλλά και στα 
ντόνατ, χωρίς την οποιαδήποτε παρέμβαση του χρήστη, αποδίδοντας σταθερή παραγωγή σε λιγότερο χρόνο.
Η 7Κ συνοδεύεται από τη κορυφαία κεφαλή κοπής, 1031V η οποία διαθέτει διπλά έμβολα τα οποία πιέζουν τη 
ζύμη προς τα κάτω, εγγυάται ταχύτητα και άψογο αποτέλεσμα ακόμα και με ελάχιστο υλικό εντός του δοχείου. 
Σχεδιασμένη για να προσφέρει περισσότερες επιλογές στον επαγγελματία, χρησιμοποιεί σύστημα ανοξείδωτων 
κυλίνδρων, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερα αποτελέσματα στο ντόνατ αλλά και ταχύτερη παραγωγή στον λουκουμά. 
Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με κομμάτια αλουμινίου και ορείχαλκου. Διαθέτει δοχείο 7 λίτρων για 
μεγαλύτερη συνεχόμενη χρήση. Παράγει ντόνατ και λουκουμά χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έμβολο. Διαθέτει 
ρυθμιστή μεγέθους για τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Τα εξαρτήματα εντός της δεξαμενής του λαδιού είναι αποσπώμενα ώστε να καθαρίζεται εύκολα. Χρειάζονται μόλις 
3 λεπτά για να αφαιρεθούν τα εξαρτήματα από τη δεξαμενή. Η βαλβίδα αποστράγγισης επιτρέπει στον χρήστη να 
αδειάσει με ευκολία το λάδι από τη δεξαμενή.
Η 7Κ διαθέτει πίνακα ελέγχου από όπου ο χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει τις μόναδες της συσκευής, να ρυθμίσει 
τις ταχύτητες κοπής και μεταφοράς αλλά και να λειτουργήσει στιγμιαία τη κεφαλή για επιπλέον παραγωγή.

Χαρακτηριστικά
Ανοξείδωτη κατασκευή με κομμ. αλου/νίου & ορ/λκου
Έμβολα για ντόνατ (7 - 9 εκ. & 9 - 14εκ.)
Έμβολα για 2 και 4 λουκουμάδες (2,5 - 5 εκ.)
Προηγμένο σύστημα βύθισης με γρανάζια και πλέγμα

Ρεύμα

Ρυθμιστής ταχύτητας

Θερμοστάτης και θερμοστάτης ασφαλείας

220-230V, 3 ph, 9kW, 39A

Βαλβίδα αποστράγγισης

Χωρητικότητα 30 λίτρα

Διαστάσεις 1600x550x900mm
Διαστάσεις δεξαμενής 1370x250x160mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 80 κιλά

Πιστοποίηση CE

Ρυθμιστής μεγέθους

Ευκολία στο καθάρισμα

Ανοξείδωτο καπάκι δεξαμενής

Χωρητικότητα δοχείου 7 λίτρα

Ø7 - 9εκ. Ø2,5 - 5 εκ.

Ø9 - 14εκ. Ø2,5 - 5 εκ.
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ΤΙΜΗ €: 3,780



Σελ. 16

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ RANIA 2014

Το RANIA 2014 είναι ένα χειροκίνητο γεμιστικό κατάλληλο για γέμιση κρουασάν, λουκουμά, ντόνατ, κλπ. με κρεμμώδη 
υλικά όπως μαρμελάδα, πραλίνα, sauce και άλλα προϊόντα παρόμοιας πυκνότητας. Διαθέτει ανοξείδωτο ή 
πλαστικό δοχείο 2 λίτρων, το οποίο αφαιρείται εύκολα. Είναι κατασκευασμένο από πολυακετάλη (POM), κατάλληλη 
για τρόφιμα, με ανοξείδωτη εξωτερική επένδυση. Το έμβολο και η βελόνα είναι ανοξείδωτα και αφαιρούνται εύκολα. 
Διαθέτει επίσης ρυθμιστή ποσότητας για δόσεις από 0 έως 21ml. Η χρήση του είναι επιτραπέζια και στερεώνεται με 
σφιγκτήρα  ο οποίος και περιλαμβάνεται. Είναι επίσης κατάλληλο και για καλλυντικά προϊόντα.

Χωρητικότητα δοχείου 2 λίτρα

Διαστάσεις 340x300x440mm

Διαστάσεις συσκευασίας 400x300x400mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 4,5 κιλά

Μεικτό βάρος 5,5 κιλά

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτη επένδυση

Σώμα πολυακετάλης (POM)

Ρυθμιστής ποσότητας (0 έως 21ml)

Θερμοκρασία υλικού μέχρι 60°C

Περιλαμβάνονται

Σφιγκτήρας στερέωσης

Ανοξείδωτο καπάκι
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ΤΙΜΗ €: 290 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
             295 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΟΧΕΙΟ 
            395 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΟΧΕΙΟ 7 Lt.



Σελ. 17

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ PFM250
Το PFM250 είναι ένα ημι-αυτόματο επιδαπέδιο γεμιστικό αέρος κατάλληλο για γέμιση κρουασάν, λουκουμά, ντόνατ, 
κλπ. με κρεμμώδη υλικά όπως μαρμελάδα, πραλίνα, sauce και άλλα προϊόντα παρόμοιας πυκνότητας.
Λειτουργεί συνδυάζοντας ατμοσφαιρικό αέρα και ηλεκτρικά εξαρτήματα των 12V που ελέγχουν το κύκλωμα και 
τη δοσολογία. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για να διασφαλίζουν την ακρίβεια σε κάθε δοσολογία.
Το PFM250 είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο, με κομμάτια πολυακετάλης (POM), που το καθιστούν κατάλληλο 
για τρόφιμα. Διαθέτει ανοξείδωτο ράφι με προσαρμοζόμενο ύψος και περιστρεφόμενες ρόδες με φρένο για 
εύκολη μεταφορά στον χώρο. Η αποσυναρμολόγηση του γίνεται εύκολα ώστε να καθαρίζεται και εσωτερικά σε 
ελάχιστο χρόνο. Τα σωληνάκια είναι από ανθεκτικό PVC με ρυθμιζόμενους ταχυσυνδέσμους. Διαθέτει επίσης 
ηλεκτρομαγνητικό διακόπτη που εξασφαλίζει την ακρίβεια σε κάθε δόση. Η εντολή δίνεται με ποδοδιακόπτη, ο 
οποίος συμπεριλαβάνεται. Συμπεριλαμβάνονται επίσης ο φορητός αεροσυμπιεστής και ο μετασχηματιστής DC.

Χωρητικότητα δοχείου 7 λίτρα

Διαστάσεις 500x950x1300mm

Διαστάσεις συσκευασίας 500x950x1300mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος

Μεικτό βάρος

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτη κατασκευή με κομμάτια πολυακετάλης

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Ρυθμιστής δόσης (3 έως 245 ml)

Θερμοκρασία υλικού μέχρι 60°C

Περιλαμβάνονται
Μετασχηματιστής DC

Φορητός αεροσυμπιεστής 

Ποδοδιακόπτης

15

ΤΙΜΗ €: 2,380



Σελ. 18

ΨΥΚΤΗΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ IC1
Με τον ψύκτη ποτηριών IC1 μπορείτε γρήγορα να παγώσετε ποτήρια και κύπελλα διαφόρων μεγεθών, πριν το 
σερβίρισμά τους.
Βελτιώνει επίσης τη γεύση των ποτών και των cocktails καθώς δεν λιώνει, αλλά επίσης διατηρεί και το διοξείδιο που 
ήδη περιέχουν.
Επιπλέον, πέραν της ψυκτικής του λειτουργίας, αποστειρώνει τα ποτήρια χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση του 
περιεχομένου.
Τα φώτα LED μαζί με τον καπνό, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό στο bar.

Παγωμένα ποτήρια εντός δευτερολέπτων, σε λιγότερο χρόνο και χωρίς επιπλέον κόστος.

Εξωτερική θερμοκρασία Μέχρι 30°C

Διαστάσεις 160x330x440mm

Μήκος σωλήνα 150cm

Εγγύηση 2 χρόνια

Βάρος 3,7 κιλά

Μπαταρίες 2 x AA ( 1,5V )

Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτη κατασκευή

Άμεσο πάγωμα των ποτηριών όλων των διαστάσεων

Χαμηλό κόστος

Δεν απαιτείται σφιγκτήρας ή κατάλληλη επιφάνεια στο bar

Σύνδεση
Φιάλη διοξειδίου του 
άνθρακα CO2 με 
σιφωνικό σωλήνα

Κατανάλωση
Μία φιάλη 10 Kg παγώνει 
μέχρι και 200 ποτήρια

ΦΙΑΛΗ 10Kg διοξειδίου του άνθρακα | ΤΙΜΗ €: 140
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ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΟΥΚΟΥΜΑ

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ RANIA 2014

Κωδικός Περιγραφή Τιμή €
02.03.03
02.03.031

Βελόνα μονή Ø6mm
Βελόνα μονή Ø8mm

02.03.032 
02.03.033

Βελόνα διπλή Ø6mm
Βελόνα διπλή Ø8mm

02.03.034
02.03.035

90° Βελόνα μονή Ø6mm
90° Βελόνα μονή Ø8mm

02.03.036
02.03.037

45° Βελόνα μονή Ø6mm
45° Βελόνα μονή Ø8mm

Κωδικός Περιγραφή Τιμή €
01.05.03 Επιτοίχια βάση στήριξης 15

01.05.10 Βάση στήριξης επιτραπέζια 40

01.05.04 Επιφάνεια βύθισης 50

01.05.32 Βραχίονας ανοξείδωτος 305mm 45

25
25

30
30

25
25

25
25

02.03.02 Δοχείο 2 λίτρων INOX με καπάκι 50

02.03.01 Δοχείο 2 λίτρων πλαστικό με καπάκι 20
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