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In.Con.Eq Hellas
Εργοςτάςιο Καταςκευήσ

Μηχανημάτων Ζαχαροπλαςτικήσ - Σοκολάτασ

Παγωτοφ - Donuts - Βιτρίνεσ Καταςτημάτων
Χρήςτου Λαδά 44 – Περιςτζρι – Τ.Κ 12132

Τηλ: 210-5746040 Fax: 21-5758849
I: www.inconeq.gr – www.inconeqequip.com.gr

E-mail: info@inconeq.gr
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Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas

In.Con.Eq Hellas

Ρεριςτροφικόσ Φοφρνοσ 8 Θζςεων με Στόφα 

Κατάλλθλοι για ψιςιμο γλυκϊν, ςιροπιαςτϊν, τςουρεκιοφ, κρουαςάν, αρτοςκευάςματων, πίτςασ 
και ςφολιατοειδϊν ςε μικρζσ ι μεγάλεσ ποςότθτεσ.
Απόλυτα ομοιόμορφο ψιςιμο με μεγάλεσ κυρίδεσ κερμοφ αζρα χαμθλισ ταχφτθτασ που γεμίηουν 

τον κάλαμο εξαςφαλίηοντασ ¨χρυςαφζνιο¨ ομοιόμορφο ψιςιμο με ςωςτι διόγκωςθ των 
προϊόντων.
Οι φοφρνοι καταςκευάηονται αποκλειςτικά ςτο εργοςτάςιο μασ.Θ τοποκζτθςθ και το service 

γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ.

Μοντζλο ROTORMAX T-8 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά :
• Θλεκτρικοί – Ρετρελαίου – Αερίου
• Διαςτάςεισ Λαμαρίνασ: 40x60 – 50x70 – 60x80cm
• Αρικμόσ Λαμαρινϊν: 8
• Διαςτάςεισ Φοφρνου : 125X117.5X240
• Θερμίδεσ θ KW:25kw
• Ιςχφσ: 13KW
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Ρεριςτροφικόσ Φοφρνοσ 12 Θζςεων  

Κατάλλθλοι για ψιςιμο γλυκϊν, ςιροπιαςτϊν, τςουρεκιοφ, κρουαςάν, αρτοςκευάςματων, πίτςασ και 
ςφολιατοειδϊν ςε μικρζσ ι μεγάλεσ ποςότθτεσ.
Απόλυτα ομοιόμορφο ψιςιμο με μεγάλεσ κυρίδεσ κερμοφ αζρα χαμθλισ ταχφτθτασ που γεμίηουν 

τον κάλαμο εξαςφαλίηοντασ ¨χρυςαφζνιο¨ ομοιόμορφο ψιςιμο με ςωςτι διόγκωςθ των προϊόντων.
Οι φοφρνοι καταςκευάηονται αποκλειςτικά ςτο εργοςτάςιο μασ.Θ τοποκζτθςθ και το service γίνεται 

από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ.

Μοντζλο ROTORMAX T-12 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Θλεκτρικοί – Ρετρελαίου – Αερίου
• Διαςτάςεισ Λαμαρίνασ: 40x60 – 50x70 – 60x80cm
• Αρικμόσ Λαμαρινϊν: 12
• Διαςτάςεισ Φοφρνου :167x125x220cm
• Θερμίδεσ θ KW:25kw
• Ιςχφσ: 3kw

In.Con.Eq Hellas

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Ρεριςτροφικόσ Φοφρνοσ 18 Θζςεων  

Κατάλλθλοι για ψιςιμο γλυκϊν, ςιροπιαςτϊν, τςουρεκιοφ, κρουαςάν, αρτοςκευάςματων, πίτςασ και 
ςφολιατοειδϊν ςε μικρζσ ι μεγάλεσ ποςότθτεσ.
Απόλυτα ομοιόμορφο ψιςιμο με μεγάλεσ κυρίδεσ κερμοφ αζρα χαμθλισ ταχφτθτασ που γεμίηουν 

τον κάλαμο εξαςφαλίηοντασ ¨χρυςαφζνιο¨ ομοιόμορφο ψιςιμο με ςωςτι διόγκωςθ των προϊόντων.
Οι φοφρνοι καταςκευάηονται αποκλειςτικά ςτο εργοςτάςιο μασ.Θ τοποκζτθςθ και το service γίνεται 

από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ.

Μοντζλο ROTORMAX T-18 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Θλεκτρικοί – Ρετρελαίου – Αερίου
• Διαςτάςεισ Λαμαρίνασ: 40x60 – 50x70 – 60x80cm
• Αρικμόσ Λαμαρινϊν: 18
• Διαςτάςεισ Φοφρνου : 167x125x220cm
• Θερμίδεσ θ KW: 40kw
• Ιςχφσ: 5,5kw

In.Con.Eq Hellas

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Θλεκτρικοί Φοφρνοι με Ρλάκα  

Ομοιόμορφο ψήςιμο - εργονομία - αφξηςη παραγωγικότητασ :
Οι θλεκτρικοί φοφρνοι τθσ ςειράσ Classic ζχουν ςχεδιαςτεί για να ψινουν όλουσ τουσ τφπουσ 

αρτοςκευαςμάτων όπωσ τςουρεκάκια, κεϊκ, ψωμάκια κ.α, ςφολιατοειδι, προϊόντα 
ηαχαροπλαςτικισ, πίτςα και γαςτρονομία. Διατίκενται με 2 λαμαρίνεσ 60x40cm ο κάκε όροφοσ, 
αλλά μποροφν να διαμορφωκοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ του πελάτθ.

Μοντζλο  CLASSIC T-2 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Θλεκτρικοί 
• Διαςτάςεισ Λαμαρίνασ: 40x60 – 50x70 – 60x80cm
• Αρικμόσ Λαμαρινϊν: 2 ςε κάκε όροφο
• Διαςτάςεισ Φοφρνου :133x80x40 cm / ΟΟΦΟΣ
• Προφοι 1-4
• Ιςχφσ: 133x80x40 cm / Προφοσ

In.Con.Eq Hellas

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Στόφεσ Ωρίμανςθσ τθσ Ηφμθσ  

Οι ςτόφεσ ενόσ καροτςιοφ τθσ ςειράσ Agemax είναι κατάλλθλεσ για τθν ξεκοφραςθ και τθν ωρίμανςθ 
τθσ ηφμθσ. Αποτελοφν απαραίτθτο ςυμπλιρωμα των περιςτροφικϊν και ταμπανωτϊν φοφρνων. Ο 
ςχεδιαςμόσ τουσ ςτθρίχκθκε ςτθν ομοιομορφία τθσ κυκλοφορίασ του αζρα και τθσ υγραςίασ για 
τζλειο ςτοφάριςμα.
Οι ςτόφεσ ςχεδιάηονται και καταςκευάηονται αποκλειςτικά ςτο εργοςτάςιο μασ.

Μοντζλο  AGEMAX S 8-12-18 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Ρόρτεσ: 1
• Διαςτάςεισ Λαμαρίνασ: 40x60 – 50x70 – 60x80cm
• Καρότςια: 1
• Διαςτάςεισ: 90x86x235cm
• Ιςχφσ: 3KW

In.Con.Eq Hellas

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Μθχανζσ Ραραγωγισ Βουτθμάτων & Ηαχαροπλαςτικισ

Οι πολυμθχανζσ τθσ ςειράσ Megadrop κατζχουν μοναδικι κζςθ ςτθ παραγωγι προϊόντων ηαχ/κισ 
ςτθν Ελλάδα.  Ζχουν αποδείξει τθν υπεροχι τουσ ςτθν παραγωγι υψθλισ ποιότθτασ προϊόντων και 
μποροφν να ςυγκρικοφν με τισ αντίςτοιχεσ ςθμαντικϊν ευρωπαϊκϊν εταιρειϊν ςτο χϊρο τθσ 
αρτοποιίασ και ηαχ/κισ.
Ραράγουν προϊόντα από μαλακζσ, ςκλθρζσ και θμίςκλθρεσ ηφμεσ κακϊσ και ςε όλα τα ςχιματα και 

μεγζκθ με ζνα άτομο. Επιπλζον γεμίηουν με κρζμα ηαχαροπλαςτικισ και μοφσ μπολ, κοκ, ςου, εκλζρ, 
μποφλ, μακαρόν, εργολάβουσ, μπεηζδεσ, καρφδα, ςαβαγιάρ, παντεςπάνι, πτί-φοφρ, πλεξοφδα, 
μουςτοκοφλουρα, ςμυρνεϊικα, κουραμπιζδεσ, μελομακάρονα και κζικ ςε φόρμεσ, αλλά και 
τοποκζτθςθ κρζμασ και μαρμελάδασ όλων των τφπων πάνω ςε προίόντα.

Μοντζλα MEGADROP PL 40-50-60 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Λαμαρίνεσ/Κορνζ: 40x60/6 – 50x70/7 – 60x80cm/9
• Διαςτάςεισ:140x120x150cm
• Ιςχφσ: 3,5kw

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Δίχρωμεσ Μθχανζσ Βουτθμάτων & Ηαχαροπλαςτικισ

Τα μοντζλα τθσ ςειράσ Trinity Ραράγουν δίχρωμα προϊόντα από μαλακζσ, ςκλθρζσ και θμίςκλθρεσ 
ηφμεσ ςε όλα τα ςχιματα και μεγζκθ (με 1 άτομο). Επιπλζον γεμίηουν με κρζμα ηαχαροπλαςτικισ 
και μουσ μπολ ζωσ 2 γεφςεισ απευκείασ με ζνα χτφπθμα, κζικ ζωσ 2 γεφςεισ ςε φόρμα, πλεξοφδεσ 
με γζμιςθ, πετι-φουρ μακρφ γεμιςτό με τθν μαρμελάδα μζςα κλειςτι ,full byte, soft cookies 
γεμιςτά, μουςτοκοφλουρο γεμιςτό, γεμιςτό μελομακάρονο, κουραμπιζ κ.α. Είναι κατάλλθλθ και για 
τισ ανάγκεσ τθσ κλαςικισ ηαχ/κθσ και αρτοποιίασ όπωσ κοκ, ςου, εκλαίρ, μπουλ, μακαρόν, 
εργολάβουσ, μπεηζδεσ, καρφδα, ςαβαγιάρ, παντεςπάνι, γζμιςμα κζικ ςε φόρμεσ, πτι-φουρ, 
πλεξοφδα, μουςτοκοφλουρα, ςμυρναίικα, κουραμπιζδεσ, μελομακάρονα. Τζλοσ, τοποκετεί κρζμα 
και μαρμελάδα όλων των τφπων.

Μοντζλα TRINITY DL 40-50-60 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Λαμαρίνεσ/Κορνζ: 40x60/6 – 50x70/7 – 60x80cm/9
• Διαςτάςεισ: 144x160x180cm
• Ιςχφσ: 5KW

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Μθχανζσ Γεμιςτϊν Ρροϊόντων

Θ In.Con .Eq Hellas είναι μια εταιρεία που ειδικεφεται ςτθν βιομθχανία και τα εργαςτιρια 
μεταποίθςθσ τροφίμων από το 1979.
Θ εταιρεία μασ ειδικεφεται ςτθν καταςκευι αυτόματων μθχανθμάτων ςε χϊρουσ παραγωγισ 

Ηαχαροπλαςτικισ - Κουλουροποιίασ - Σοκολάτασ και Ραγωτοφ, κακϊσ και ςτθν ειςαγωγι 
μθχανθμάτων επϊνυμων οίκων του εξωτερικοφ.
Ζτςι παρουςιάηουμε ςτθν Ελλθνικι αγορά μια νζα ςειρά πλιρωσ αυτόματων μθχανϊν γεμιςτϊν 

Ρροϊόντων ποφ ειδικεφονται ςτθν παραγωγι προϊόντων Ηαχ/κισ - Αρτοποίίασ - Κουλουροποϊίασ και 
Snack. 

Η-900

Η-268

Η-168

Μοντζλα Η-900 – Η268 – Η168 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Βάροσ Ρροϊόντοσ: H900 10-350gr – H268 10-300gr – H168 10-250gr
• Ραραγωγικότθτα: H900 10-60 τ/λ – H268 100 τ/λ – H168 100 τ/λ
• Διαςτάςεισ: H900 184x87x195cm – H268 173x95x128cm – H168 155x90x130cm
• Ιςχφσ: H900 3,75Kw – H268 3,86 Kw – H168 1,29 Kw

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Ανοξείδωτα Μίξερ 70 lt

Θ ςειρά Legacy είναι εξαιρετικά ευζλικτθ. Τα μίξερ είναι εξ’ ολοκλιρου ανοξείδωτα και τα  ςχιματα 
των εργαλείων που χρθςιμοποιοφνται ταιριάηουν τζλεια με το ςχιμα του κάδου μειϊνοντασ τον 
χρόνο ανάδευςθσ. Ζτςι προςφζρουν τζλειο αποτζλεςμα ςε όλα τα είδθ όπωσ: όλων των τφπων τισ 
κρζμεσ, μαρζγκεσ, κρζμα ςαντιγφ, κουλοφρια μθχανισ, μαλακά και ςκλθρά μπιςκότα), χτυπθμζνεσ 
κρζμεσ, muffins, κζικ, brownies, cup cakes, γεμίςεισ όλων των τφπων, cheese cakes κ.α. Είναι 
ςχεδιαςμζνα ϊςτε να εξαςφαλίηουν τα υψθλοτζρα δυνατά πρότυπα αςφάλειασ, λειτουργίασ και 
υψθλισ ποιότθτασ του τελικοφ προϊόντοσ.
Τα μίξερ διακζτουν επίςθσ θλεκτρονικά ρυκμιηόμενεσ ταχφτθτεσ όπωσ επίςθσ και αυτόματο 

ανζβαςμα – κατζβαςμα του κάδου.

Μοντζλο LEGACY R-70 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Διαςτάςεισ: 65x100x160cm
• Ιςχφσ:4KW
• Χωρθτικότθτα: 70 lt

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Βιομθχανικά Ανοξείδωτα Μίξερ 140 lt

Θ ςειρά Legacy είναι εξαιρετικά ευζλικτθ. Τα μίξερ είναι εξ’ ολοκλιρου ανοξείδωτα και τα ςχιματα 
των εργαλείων που χρθςιμοποιοφνται ταιριάηουν τζλεια με το ςχιμα του κάδου μειϊνοντασ τον 
χρόνο ανάδευςθσ. Ζτςι προςφζρουν τζλειο αποτζλεςμα ςε όλα τα είδθ όπωσ: όλων των τφπων τισ 
κρζμεσ, μαρζγκεσ, κρζμα ςαντιγφ, κουλοφρια μθχανισ, μαλακά και ςκλθρά μπιςκότα (κόψιμο με 
ςφρμα ι ροτατίβα), χτυπθμζνεσ κρζμεσ, muffins, κζικ, brownies, cup cakes, γεμίςεισ όλων των 
τφπων, cheese cakes κ.α. Είναι ςχεδιαςμζνα ϊςτε να εξαςφαλίηουν τα υψθλοτζρα δυνατά πρότυπα 
αςφάλειασ, λειτουργίασ και υψθλισ ποιότθτασ του τελικοφ προϊόντοσ.
Τα μίξερ διακζτουν επίςθσ θλεκτρονικά ρυκμιηόμενεσ ταχφτθτεσ όπωσ επίςθσ και αυτόματο 
ανζβαςμα – κατζβαςμα του κάδου.

Μοντζλο LEGACY  R-140 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Διαςτάςεισ:88x105x240cm
• Ιςχφσ: 7KW
• Χωρθτικότθτα: 140 lt

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Βιομθχανικά Ανοξείδωτα Μίξερ 140 lt

Λειτουργία βραςτήρα με θερμαινόμενο κάδο και ανατροπή:
Εκτόσ από τθν απλι λειτουργία μίξερ ο κάδοσ κερμαίνεται είτε με προπάνιο είτε με φυςικό αζριο 

παράγωντασ επιπλζον μίγμα και κρζμεσ που χρειάηονται βράςιμο (π.χ ςιμιγδαλόκρεμεσ, κρζμεσ 
μπουγάτςασ κ.α) χωρίσ ςβολιάςματα, με τζλεια μεταξζνια υφι. Ρρόκειται για υψθλισ ποιότθτασ 
προϊόντα και αποτελοφν τθν ιδανικι λφςθ για τουσ επαγγελματίεσ. Τα μίξερ-βραςτιρεσ είναι εξ’ 
ολοκλιρου ανοξείδωτα ζχουν θλεκτρονικά ρυκμιηόμενεσ ςτροφζσ και ανατρεπόμενο κάδο.
Τα μίξερ ςχεδιάηονται και καταςκευάηονται αποκλειςτικά ςτο εργοςτάςιο μασ.

Μοντζλο LEGACY H-140 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Διαςτάςεισ:92x105x200cm
• Ιςχφσ:8 KW
• Χωρθτικότθτα: 140 lt

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Κατάλλθλα για εργαςτιρια, βιοτεχνίεσ και βιομθχανίεσ τροφίμων για τροφοδότθςθ μθχανϊν με 
κρζμα ι ηφμθ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ ι φψοσ. Είναι εξ’ ολοκλιρου ανοξείδωτα, το ανζβαςμα και το 
κατζβαςμα του κάδου κακϊσ και θ ανατροπι γίνονται αυτόματα.
Τα ανεβατϊρια ςχεδιάηονται και καταςκευάηονται αποκλειςτικά ςτο εργοςτάςιο μασ.

Ανεβατϊρια Μίξερ

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Διαςτάςεισ: 80x90x1.80cm
• Ιςχφσ: 2KW
• Βάροσ:
• Κάδοι: Πλων των ειδϊν

Μοντζλο EASY LIFT GM-60 :

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Βραςτιρεσ Ηαχαροπλαςτικισ με Ψφξθ

H In.Con.Eq Hellas καταςκευάηει άριςτουσ βραςτιρεσ οι οποίοι βράηουν και κρυϊνουν με τζλεια 
υγιεινι πολλϊν ειδϊν προϊόντα ηαχ/κισ, ςοκολατοποιΐασ και γαςτρονομίασ.
Βράηουν και κρυϊνουν όλων των ειδϊν τισ κρζμεσ ηαχ/κισ, μοφσ, μπαβαρουάη, ςάλτςα 

προφιτερόλ, semifredo, γκανάη, πουτίγκα, ςιρόπια, πινακωτι, sorbet, ςάλτςα ςοκολάτασ, ςάλτςα 
φροφτων, ςιρόπι κρζμασ, ςιρόπι φροφτων, μίγμα κρζπασ, μπεςαμζλ, ηελζ επικάλυψθσ, ρυηόγαλο, 
γζμιςθ πίτασ, ςιμιγδαλόκρεμεσ, ςτρϊνουν ςοκολάτα, ςάλτςεσ κ.α. 
Οι βραςτιρεσ ςχεδιάηονται και καταςκευάηονται αποκλειςτικά ςτο εργοςτάςιο μασ.

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Διαςτάςεισ: 70x87x115cm
• Χωρθτικότθτα: 60 – 80 – 120lt
• Ιςχφσ: 12 KW

Μοντζλο CREAMCHEF N60–80–120:

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Βραςτιρεσ Ηαχαροπλαςτικισ με Ανατροπι Κάδου

Οι βραςτιρεσ τθσ ςειράσ Creamchef ζχουν εγκαταςτακεί ςε ςθμαντικζσ εταιρείεσ παραγωγισ 
προϊόντων ηαχ/κισ και γαςτρονομίασ.
Είναι εξαιρετικά ευζλικτεσ μθχανζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε διαφορετικοφσ τομείσ 

και ςε διάφορα ειδι προϊόντων ςτθ ηαχ/κθ και τθν κουηίνα. Είναι κατάλλθλοι για τθν προετοιμαςία 
και το βράςιμο μεγάλθσ ποικιλίασ προϊόντων ηαχ/κθσ και γαςτρονομίασ όπωσ κρζμεσ ηαχ/κθσ όλων 
των τφπων, κρζμα γαλακτομποφρεκου, ςάλτςα προφιτερόλ, ρυηόγαλο, μαρμελάδα, μπεςαμζλ, 
γζμιςθ πίτασ, ςιμιγδαλόκρεμεσ, ςάλτςεσ μαγειρικισ κ.α.
Οι βραςτιρεσ ςχεδιάηονται και καταςκευάηονται αποκλειςτικά ςτο εργοςτάςιο μασ.

Μοντζλο CREAMCHEF Α60-80-120 :

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Διαςτάςεισ: 65x70x150cm
• Χωρθτικότθτα: 60 – 80 – 120lt
• Ιςχφσ: 6KW

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ

In.Con.Eq Hellas
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Ρλυντιρια Σκευϊν με Καλάκι Ρλφςθσ 65x73cm

Τα πλυντιρια τθσ ςειράσ Washer ζχουν ςχεδιαςτεί ειδικά για τζλεια λειτουργία και εφκολο πλφςιμο. 
Ακόμα και οι πιο επίμονεσ ακακαρςίεσ απομακρφνονται αφοφ θ αυτόματθ δοςολογία 
απορρυπαντικοφ εξαςφαλίηει τθν βζλτιςτθ απόδοςθ του ςαπουνιοφ. Οι ιςχυρζσ αντλίεσ και οι 
βραχίονεσ πλφςθσ παρζχουν τζλειο πλφςιμο. Τζλοσ, θ αντλία ξεβγάλματοσ εγγυάται μια ςτακερι 
κερμοκραςία 85 oC ςε όλθ τθ διάρκεια του ξεβγάλματοσ για μζγιςτθ υγιεινι των ςκευϊν. Ζνα 
πρόςκετο πλεονζκτθμα τθσ υψθλισ κερμοκραςίασ είναι το γριγορο ςτζγνωμα των ςκευϊν από τθν 
εξάτμιςθ του νεροφ και ζνα γυαλιςτικό που μπορεί να προςτίκεται αυτόματα και να βοθκά τθν 
διαδικαςία.

Μοντζλο WASHER GF 65:

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Κφκλοι Ρλφςθσ: 1-2-3-4-5-6-7 λεπτά
• Καλάκι Ρλφςθσ: 65x73cm
• Διαςτάςεισ Ρλυντθρίου: 80x90x175cm
• Ιςχφσ: 13KW

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Ρλυντιρια Σκευϊν με Καλάκι Ρλφςθσ 122x73cm

Τα πλυντιρια τθσ ςειράσ Washer ζχουν ςχεδιαςτεί ειδικά για τζλεια λειτουργία και εφκολο πλφςιμο. 
Ακόμα και οι πιο επίμονεσ ακακαρςίεσ απομακρφνονται αφοφ θ αυτόματθ δοςολογία 
απορρυπαντικοφ εξαςφαλίηει τθν βζλτιςτθ απόδοςθ του ςαπουνιοφ. Οι ιςχυρζσ αντλίεσ και οι 
βραχίονεσ πλφςθσ παρζχουν τζλειο πλφςιμο. Τζλοσ, θ αντλία ξεβγάλματοσ εγγυάται μια ςτακερι 
κερμοκραςία 85 oC ςε όλθ τθ διάρκεια του ξεβγάλματοσ για μζγιςτθ υγιεινι των ςκευϊν. Ζνα 
πρόςκετο πλεονζκτθμα τθσ υψθλισ κερμοκραςίασ είναι το γριγορο ςτζγνωμα των ςκευϊν από τθν 
εξάτμιςθ του νεροφ και ζνα γυαλιςτικό που μπορεί να προςτίκεται αυτόματα και να βοθκά τθν 
διαδικαςία.

Μοντζλο WASHER GF 122:

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Κφκλοι Ρλφςθσ: 1-2-3-4-5-6-7 λεπτά
• Καλάκι Ρλφςθσ: 65x73cm
• Διαςτάςεισ Ρλυντθρίου: 140x90x175cm
• Ιςχφσ:23KW

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Οι ςχιςτικζσ μθχανζσ τθσ ςειράσ Edge είναι υψθλισ τεχνολογίασ. Θ διαδικαςία ςχιςίματοσ των 
προϊόντων (π.χ παντεςπάνι) πραγματοποιείται με άνεςθ, ακρίβεια και εξοικονόμθςθ χρόνου.
Οι ςχιςτικζσ μθχανζσ μασ είναι ευζλικτεσ και παραγωγικζσ. Διακζτουν 4 λάμεσ κοπισ αυξάνοντασ 
τουσ παραγωγικοφσ ρυκμοφσ των εργαςτθρίων και προςφζρουν λφςεισ ςτο πρόβλθμα του 
ςχιςίματοσ χωρίσ εξειδικευμζνα άτομα. Επιτυγχάνεται τζλειο και αψεγάδιαςτο ςχίςιμο κάκε φορά.
Επίςθσ, τα ςχιςτικά μθχανιματα καταςκευάηονται και ςε βιομθχανικά μοντζλα ενςωματωμζνα ςε 

γραμμζσ παράγωγθσ ι ςτον υπάρχον εξοπλιςμό ςασ με παρά πολλζσ εφαρμογζσ. 
Κατάλλθλο για ςχίςιμο παντεςπανιοφ ςε φζτεσ, ςτρογγυλό, τετράγωνο ι ςε άλλο ςχιμα, ςε τςζρκι 

είτε ςε λαμαρίνα, ςάντουιτσ, κρθτικά παξιμάδια (κουλοφρια για τάκο), ψωμί, κ.α με ζνα μόνο 
μθχάνθμα.

Σχιςτικά Μθχανιματα Ραντεςπανιοφ

Μοντζλο EDGE K4-6:

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Μαχαίρια: 4 - 6 ρυκμιηόμενα 
• Διαςτάςεισ: 130x120x150cm
• Ιςχφσ: 1,5KW

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Αυτόματο Κοπτικό Μθχάνθμα Συνεχοφσ οισ

Θ In.Con.Eq Hellas αποτελεί μια από τισ λίγεσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ κοπτικϊν μθχανϊν 
παντεςπανιοφ παγκοςμίωσ. Θ ποικιλία εφαρμογϊν κοπισ προϊόντων προςφζρει λφςεισ για το μικρό 
εργαςτιριο και τθ βιομθχανία.
Θ ςειρά αυτόματων κοπτικϊν μθχανϊν Edge περιλαμβάνει μθχανζσ υψθλισ τεχνολογίασ. Θ 

διαδικαςία κοπισ του παντεςπανιοφ ςε τεμάχια γίνεται γριγορα με μεγαλφτερθ άνεςθ και 
ακρίβεια.
Οι μθχανζσ μασ αυξάνουν το ρυκμό παραγωγικότθτασ του εργαςτθρίου ςασ λφνοντασ το 

πρόβλθμα τθσ κοπισ του παντεςπανιοφ χωρίσ εξειδικευμζνα άτομα . Το αποτζλεςμα είναι τζλειο 
και αψεγάδιαςτο κόψιμο κάκε φορά.
Επιπλζον, τα κοπτικά μθχανιματα καταςκευάηονται και ςε βιομθχανικά μοντζλα τα οποία 

ςυνδζονται με τα ςχιςτικά ςε γραμμζσ παραγωγισ ι ςτον υπάρχον εξοπλιςμό ςασ. 
Κατάλλθλο για κοπι παντεςπανιοφ ςε διάφορα ςχιματα για τθν προετοιμαςία πάςτασ κουπάτ με 

μεγάλθ παραγωγικότθτα. Μπορεί επίςθσ να ςυνδεκεί απευκείασ με ςχιςτικό παντεςπανιοφ ϊςτε θ 
παραγωγι να γίνεται άμεςα.

Μοντζλο EDGE C5:

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Ραραγωγικότθτα: 10.000 τεμάχια τθν ϊρα 
• Διαςτάςεισ: 150x80x150cm
• Ιςχφσ: 1,5 KW

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Αυτόματθ Γραμμι Ραραγωγισ Τοφρτασ

Αυτόματη γραμμή παραγωγήσ τοφρτασ 
H In.Con.Eq Hellas ςχεδιάηει και καταςκευάηει αυτόματεσ και θμιαυτόματεσ γραμμζσ τοφρτασ, κζϊκ, 
και άλλων προϊόντων ανάλογα με τισ ανάγκεσ των πελάτων μασ.

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Ραραγωγικότθτα: 
• Διαςτάςεισ:
• Ιςχφσ:

Μοντζλο CAKE LINE  MS-6:

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Θ In.Con.Eq Hellas ςχεδιάηει και καταςκευάηει μθχανιματα που απευκφνονται ςτθ βιομθχανία 
τροφίμων και ςτθ ηαχαροπλαςτικι.
Ζχουμε αποκτιςει τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία και διακζτουμε τθν κατάλλθλθ τεχνολογία για τθν 

καταςκευι αυτόματων κοπτικϊν μθχανθμάτων. Οι κοπτικζσ μθχανζσ μασ είναι κατάλλθλεσ για 
εργαςτιρια, βιοτεχνίεσ και βιομθχανίεσ καλφπτοντασ όλθ τθν γκάμα των προϊόντων τουσ. Τα οφζλθ 
είναι πολλά όπωσ θ μείωςθ του λειτουργικοφ ςασ κόςτουσ και θ αφξθςθ του ρυκμοφ παραγωγισ.      
Επιπλζον, κα καταφζρετε να λφςετε το πρόβλθμα τθσ κοπισ το οποίο είναι ζνα από τα βαςικά ςτθν 
παραγωγι αποφεφγοντασ τισ παλζτεσ με ηεςτό νερό και τα πολλά άτομα. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνετε τζλεια και αψεγάδιαςτθ κοπι κάκε φορά.
Κατάλλθλο για κοπι κατεψυγμζνων και μθ προϊόντων ςε διάφορεσ διαςτάςεισ όπωσ τοφρτεσ, 

πάςτεσ, παςτάκια, μθλόπιτεσ, τάρτεσ καριόκεσ, μιλφζιγ, brownies. Κόβει ίςια, διαγϊνια ι ςε 
τριγωνικι μορφι (ςτρογγυλι τοφρτα ι μθλόπιτα).

Αυτόματο Κοπτικό για Ράςτεσ-Τοφρτεσ

Μοντζλο CAKE CUTTER SP-1:

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Ραραγωγικότθτα: 
• Διαςτάςεισ: 120x92x160cm
• Ιςχφσ: 2 KW

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Αυτόματο Κοπτικό Μθχάνθμα για Κοπι Μζςα ςε Ταψάκι

Κατάλλθλο για κοπι κατεψυγμζνων και μθ προϊόντων ςε διάφορεσ διαςτάςεισ όπωσ τοφρτεσ, 
πάςτεσ, παςτάκια, μθλόπιτεσ, τάρτεσ καριόκεσ, μιλφζιγ, brownies. Κόβει διαγϊνια ι ςε τετράγωνθ 
μορφι ςε 2 φάςεισ. Δυνατότθτα κοπισ απευκείασ ςε ταψί για τοποκζτθςθ αμζςωσ ςτθν βιτρίνα ι 
για ςερβίριςμα. Μια μθχανι ικανι να λφςει τα προβλιματα κοπισ ςε μια εταιρεία. Θ λειτουργία τθσ 
είναι εφκολθ και καταςκευάηεται με υλικά υψθλισ ποιότθτασ. 
Θ καταςκευι, ο προγραμματιςμόσ, θ εγκατάςταςθ και θ εκπαίδευςθ γίνεται από το ειδικευμζνο 

προςωπικό μασ.

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Ραραγωγικότθτα: 
• Διαςτάςεισ: 110x75x150cm
• Ιςχφσ: 1KW

Μοντζλο CAKE CUTTER SP-2:

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Επιτραπζηιο Γεμιςτικό Μθχάνθμα Κρζμασ

Κατάλλθλεσ για εταιρείεσ παραγωγισ προϊόντων ηαχαροπλαςτικισ και αρτοποιίασ κακϊσ και για 
εργοςτάςια τροφίμων. Μερικά από τα προϊόντα που γεμίηουν: Κρζμεσ όλων των τφπων: ηεςτζσ-
κρφεσ, πάςτεσ, τοφρτεσ, γαλακτομποφρεκο, γκανάη, κζικ, muffins, κρζμα ςε μπολ, μαρμελάδεσ, 
μουσ, γζμιςθ φροφτων για τάρτεσ, μαρζγκα, γκατό, βουτυρόκρεμεσ, γζμιςθ κρζμασ, γζμιςθ εκλαίρ, 
πραλίνα κρουαςάν, ςάλτςα προφιτερόλ, διάφορα επιδόρπια, γιαοφρτι, μζλι, παγωτό, χυμοφσ 
φροφτων, κ.α αλλά και προϊόντα γαςτρονομίασ όπωσ: Γζμιςθ για πίττεσ, ςάλτςεσ, ντρζςινγκ, 
ελαιόλαδο, θλιζλαιο, ςιμιγδαλόκρεμεσ, λαηάνια, μαγιονζηα, ςάλτςεσ, μουςτάρδα, κζτςαπ, 
φυςτικοβοφτυρο κ.α.

Μοντζλο FILLING MACHINE RMP 831:

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Δόςθ 5-70 gr: 
• Διαςτάςεισ: 68x35x52cm
• Ιςχφσ: 0,37 Kw
• Βάροσ: 37 Kg
• Κάδοσ: 15 lt

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Γεμιςτικό Μθχάνθμα Κρζμασ με Ριςτόλι

Κατάλλθλεσ για εταιρείεσ παραγωγισ προϊόντων ηαχαροπλαςτικισ και αρτοποιίασ κακϊσ και για 
εργοςτάςια τροφίμων. Μερικά από τα προϊόντα που γεμίηουν: Κρζμεσ όλων των τφπων: ηεςτζσ-
κρφεσ, πάςτεσ, τοφρτεσ, γαλακτομποφρεκο, γκανάη, κζικ, muffins, κρζμα ςε μπολ, μαρμελάδεσ, 
μουσ, γζμιςθ φροφτων για τάρτεσ, μαρζγκα, γκατό, βουτυρόκρεμεσ, γζμιςθ κρζμασ, γζμιςθ εκλαίρ, 
πραλίνα κρουαςάν, ςάλτςα προφιτερόλ, διάφορα επιδόρπια, γιαοφρτι, μζλι, παγωτό, χυμοφσ 
φροφτων, κ.α αλλά και προϊόντα γαςτρονομίασ όπωσ: Γζμιςθ για πίττεσ, ςάλτςεσ, ντρζςινγκ, 
ελαιόλαδο, θλιζλαιο, ςιμιγδαλόκρεμεσ, λαηάνια, μαγιονζηα, ςάλτςεσ, μουςτάρδα, κζτςαπ, 
φυςτικοβοφτυρο κ.α.

Μοντζλο FILLING MACHINE 00NUT:

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Δόςθ 5-70 gr: 
• Διαςτάςεισ: 75x37x65cm
• Ιςχφσ: 0,75 Kw
• Βάροσ: 55 Kg
• Κάδοσ: 15 lt

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Επιτραπζηια Μθχανι Ραραγωγισ Τάρτασ

Οι μθχανζσ τάρτασ τθσ ςειράσ Tartomatic είναι πνευματικζσ θμιαυτόματεσ μθχανζσ διαμόρφωςθσ 
τάρτασ και διατίκενται ςε μοντζλα με καλοφπια από 40mm ζωσ 160mm. Ρρόκειται για μια μθχανι 
που χαρακτθρίηεται από το άψογο design και τθ λειτουργικότθτά τθσ ϊςτε να παράγει τα προϊόντα 
που επικυμείτε. Είναι εξ’ ολοκλιρου ανοξείδωτθ και παράγει γριγορα και αποδοτικά. 

Θ In.Con.Eq Hellas διακζτει ζνα ευρφ φάςμα τυποποιθμζνων καλουπιϊν και ειδικϊν καταςκευϊν 
ςυμφϊνα με τισ προδιαγραφζσ ςασ. Eιδικζσ καταςκευζσ φόρμασ γίνονται από εμάσ ϊςτε να ςασ 
προςφζρουμε καινοτόμα προϊόντα μοναδικά ςτθν αγορά. 

Μοντζλο TARTOMATIC M-160:

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Μζγεκοσ Καλουπιοφ: 40-160mm
• Ραραγωγικότθτα:
• Διαςτάςεισ: 35Χ30Χ70cm
• Ιςχφσ: 0,5 Kw

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Βιοτεχνικι Επιδαπζδια Μθχανι Τάρτασ

Οι μθχανζσ τάρτασ τθσ ςειράσ Tartomatic είναι πνευματικζσ θμιαυτόματεσ μθχανζσ διαμόρφωςθσ 
τάρτασ και διατίκενται ςε μοντζλα με καλοφπια από 40mm ζωσ 300mm. Ρρόκειται για μια μθχανι 
που χαρακτθρίηεται από το άψογο design και τθ λειτουργικότθτά τθσ ϊςτε να παράγει τα προϊόντα 
που επικυμείτε. Είναι εξ’ ολοκλιρου ανοξείδωτθ και παράγει γριγορα και αποδοτικά. 

Θ In.Con.Eq Hellas διακζτει ζνα ευρφ φάςμα τυποποιθμζνων καλουπιϊν και ειδικϊν καταςκευϊν 
ςυμφϊνα με τισ προδιαγραφζσ ςασ. Eιδικζσ καταςκευζσ φόρμασ γίνονται από εμάσ ϊςτε να ςασ 
προςφζρουμε καινοτόμα προϊόντα μοναδικά ςτθν αγορά. 

Μοντζλο TARTOMATIC M-300:

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Μζγεκοσ Καλουπιοφ: 40-300mm
• Ραραγωγικότθτα:
• Διαςτάςεισ: 50x70x150 cm
• Ιςχφσ: 1 Kw

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Μθχανιματα Ψεκαςμοφ Ηελζ Ηαχαροπλαςτικισ

Μθχανζσ ψεκαςμοφ ηελζ για επαγγελματικό φινίριςμα, αςφγκριτθ εμφάνιςθ και εξαιρετικι γεφςθ. 
Υψθλι τεχνολογία ψεκαςμοφ για λαμπερά γλυκά. Είναι απλά ςτθ χριςθ και επιτυγχάνεται 
οικονομία ςτθ κατανάλωςθ κακϊσ και μεγαλφτεροσ χρόνοσ διατιρθςθσ του γλυκοφ ςτθν βιτρίνα με 
τζλεια εμφάνιςθ. 

Economy

Concept

Royal

Compact

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά: Economy – Concept – Royal – Compact 
• Διαςτάςεισ: 31,5x45x35cm – 46x59x89,5cm – 70x53,5x104,5cm – 81x58x122,5cm
• Ιςχφσ:                                                   230V / 50Hz/16A-1650w–3,5Kw-7Kw-3,5Kw
• Βάροσ:                   26Kg                      50Kg                     118Kg                        125Kg 

Μοντζλα : Economy–Concept–Royal–Compact 

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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Ανοξείδωτο Ξυςτράκι Σοκολάτασ

Διαμόρφωςθ υπζροχων νιφάδων ςοκολάτασ ιδανικά για όλουσ τουσ τφπουσ τθσ διακόςμθςθσ. Θ 
λειτουργία τουσ είναι εφκολθ και αςφαλισ και παράγουν νιφάδεσ από το μπλοκ ςυνεχϊσ με 
ςτακερι ποιότθτα. Θ παραγωγι τουσ είναι 5 kg ςοκολάτασ ανά 15 - 30 λεπτά ανάλογα με το πάχοσ 
και τθν κερμοκραςία τθσ ςοκολάτασ και οι νιφάδεσ ςυλλζγονται ςε ζνα δίςκο ςτο κάτω μζροσ του 
μθχανιματοσ. Μπορεί να επεξεργαςτεί όλεσ τισ πλάκεσ ςοκολάτασ ακόμα και τθσ μεγαλφτερθσ 
διάςταςθσ.

Μοντζλο PLUS  CFM-3: 

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά:
• Διαςτάςεισ: 35x35x50cm
• Ιςχφσ:  0,1KW
• Μαχαίρια: 2                                                 

Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Ηαχαροπλαςτικισ
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