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Μθχανζσ Κοπισ Donuts

In.Con.Eq Hellas

Multidonut C-1

• Ρλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι και 
ςτον ςκελετό και ςτον μθχανιςμό 
κοπισ.
• Ανοξείδωτοσ κάδοσ 35lt.
• Επιλογζασ ρφκμιςθσ ποςότθτασ ενϊ 
το μθχάνθμα βρίςκεται ςε 
λειτουργία.
• Ρλιρθσ πρόςβαςθ ςτθν χοάνθ για 
γριγορο και εφκολο γζμιςμα και 
κακαριςμό.
• Γριγορθ χωρίσ εργαλεία αλλαγι 
των καλουπιϊν.
• Ράνελ ελζγχου των λειτουργιϊν τθσ 
μθχανισ.
• Ρλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και 
υγιεινισ των τροφίμων (Haccp).

Θ In.Con.Eq Hellas παρουςιάηει τθν νζα ςειρά κοπτικϊν για ντόνατσ Multidonut 
κατάλλθλθ από τθν μεςαία παραγωγι του εργαςτθρίου λιανικισ μζχρι τθν βιοτεχνικι 
παραγωγι ντόνατσ που επιτρζπει ςτουσ παραγωγοφσ να παράγουν τισ ποςότθτεσ που 
χρειάηονται απευκείασ με 1 άτομο παρακάμπτοντασ τα διάφορα ςτάδια τθσ 
παραγωγισ (Σφολιατομθχανι, πάγκοσ κοπισ, θ κόψιμο με κουπάτ ςτο χζρι).
Θ μθχανι παράγει 700 τεμ/ϊρα χωρίσ ρετάλια ηφμθσ μειϊνοντασ το κόςτοσ του 
προϊόντοσ ζωσ και 50%.Θ μθχανι διακζτει καλοφπια προςαρμοςμζνα ςτισ διαςτάςεισ 
προϊόντων που επικυμεί ο πελάτθσ αλλά υπάρχει και θ δυνατότθτα πρόςκεςθσ και 
άλλων κεφαλϊν αν χρειαςτεί να αυξιςουμε τθν παραγωγικι μθχανι μπορεί να 
ρυκμιςτεί για όλα τα είδθ ντόνατσ.

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr
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Multidonut C-1

Μοντζλο: Multidonut C-1

Παραγωγικότθτα: 700 τζμ/ϊρα

Κάδοσ: 35lt

Τάςθ: 400/50/3

Ιςχφσ: 3 KW

Διαςτάςεισ: 170x75x220cm

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά:

Μθχανζσ Κοπισ Donuts

In.Con.Eq Hellas

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr
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Τθγανιζρεσ για Donuts

In.Con.Eq Hellas

Dfryer C-2

• Αυτόματο ςφςτθμα εναπόκεςθσ 
των Donut.
• Αυτόματοσ ανατροπζασ.
Ταινία ςτράγγιξθσ και εξόδου.
• Πλθ θ καταςκευι είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
• Μεταβλθτι ταχφτθτα κίνθςθσ για 
ρφκμιςθ του χρόνου τθγανίςματοσ.
• Βάνα εξαγωγισ λαδιοφ.
• Ρλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και 
υγιεινισ των τροφίμων (Haccp).

Υψθλι ποιότθτα, φρζςκα ντόνατσ με χαμθλό κόςτοσ είναι τϊρα ευκολότερο από 
ποτζ!!
Θ ςειρά Dfryer παρζχει τθν ευελιξία και τθν αντοχι που απαιτείται για τθν παραγωγι 
ντόνατσ και άλλων αγακϊν κατ' επανάλθψθ για πολλά χρόνια.Τα μοντζλα Dfryer για 
να καλφψουν τισ ποίκιλεσ ανάγκεσ των ςθμερινϊν παραγωγϊν ντόνατ, ζχοντασ 
διαμορφϊςει μια τθγανιζρα που ταιριάηει ςτισ ανάγκεσ παραγωγισ ςασ.
Απλϊσ θ καλφτερθ τθγανιζρα ςτθν αγορά ςιμερα.

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr
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Μοντζλο: Dfryer C-2

Παραγωγικότθτα: 700 τζμ/ϊρα

Χωρθτικότθτα: 110lt

Τάςθ: 400/50/3

Ιςχφσ: 15 KW

Διαςτάςεισ: 250x190x140cm

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά:

In.Con.Eq Hellas

Τθγανιζρεσ για Donuts

Dfryer C-2

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr



6

Γεμιςτικά για Donuts

In.Con.Eq Hellas

Prodepositor M-100

• Χειροκίνθτθ λειτουργία και 
λειτουργία ςυνεχοφσ ροισ.
• φκμιςθ ποςότθτασ
• Ρλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
• Θ αλλαγι κάκε ανταλλακτικοφ 
χωνιοφ είναι εφκολθ χωρίσ εργαλεία.
• Ακρίβεια ςτθν ποςότθτα ςε κάκε 
επανάλθψθ.
• Σχεδιαςμζνθ για εφκολο 
κακάριςμα.
• Ρλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και 
υγιεινισ των τροφίμων (Haccp).

Γεμιςτικό με Ανταλλάξιμουσ Κάδουσ
Πολλά γεμιςτικά ςε ζνα:

Το Pro-Depositor M-100 είναι αξιόπιςτο και ανκεκτικό. Ζχει ςχεδιαςτεί για χρόνια 
λειτουργία χωρίσ ςυντιρθςθ. Ο εξωτερικόσ χϊροσ ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε με ζνα 
απλϊσ υγρό πανί μπορεί να διατθρθκεί κακαρό. Αυτό το γεμιςτικό ζχει μια ςειρά 
από χαρακτθριςτικά που το κακιςτοφν χριςιμο ςε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογϊν. 
Αυτά περιλαμβάνουν κφκλο ςυνεχοφσ ροισ και κφκλο με ρυκμιηόμενθ ποςότθτα. 
Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί εκτόσ από τα Donut και ευρεία γκάμα εφαρμογϊν 
όπωσ το γζμιςμα εκλαίρ, κρουαςάν κ.α με μαρμελάδεσ και κρζμεσ. Ακόμα μπορεί 
κάποιοσ να ζχει όςα χωνιά κζλει ςτθν ίδια βάςθ χωρίσ να χρειάηεται να αγοράςει και 
άλλο μθχάνθμα όταν κζλει πάνω από μία γεφςεισ. 

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr
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Μοντζλο: Prodepositor M-100

Χωρθτικότθτα
Κάδου: 10llt

Τάςθ: 400/50/3

Ιςχφσ: O,2KW

Διαςτάςεισ: 35x30x70cm

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά:

In.Con.Eq Hellas

Γεμιςτικά για Donuts

Prodepositor M-100

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr
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Στόφεσ για Donuts

In.Con.Eq Hellas

Agemax D-8-12-18

• Ρόρτεσ 1.
• Διαςτάςεισ λαμαρίνασ 40x60 -
50x70 - 60x80cm.
• Καρότςια 1.
• Ψθφιακόσ ζλεγχοσ κερμότθτασ και 
υγραςίασ.
 Διαςτάςεισ 90x86x235cm.
• Ιςχφσ 3KW.
• Χωρίσ υδραυλικά θ ειδικι 
εγκατάςταςθ.
• Ρλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι.
• Ρλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και 
υγιεινισ των τροφίμων (Haccp). 

Οι ςτόφεσ ενόσ καροτςιοφ τθσ ςειράσ Agemax είναι κατάλλθλεσ για τθν ξεκοφραςθ 
και τθν ωρίμανςθ τθσ ηφμθσ.Ο ςχεδιαςμόσ τουσ ςτθρίχκθκε ςτθν ομοιομορφία τθσ 
κυκλοφορίασ του αζρα και τθσ υγραςίασ για τζλειο ςτοφάριςμα.Ζχουν ςχεδιαςτεί για 
τθν παραγωγι ντόνατσ κακϊσ και τθν γενικι χριςθ τθσ Αρτοποϊίασ.Δζχονται ςχάρεσ 
διαφόρων μεγεκϊν.Οι ςτόφεσ ςχεδιάηονται και καταςκευάηονται αποκλειςτικά ςτο 
εργοςτάςιο μασ.

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr
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Μοντζλο: Agemax D8 Agemax D12 Agemax D18

Πόρτα: 1 1 1

Σχάρα: 40x60cm 40x60cm 40x60cm

Ιςχφσ: 2KW 2KW 2KW

Διαςτάςεισ: 90x86x130cm 90x86x160cm 90x86x235cm

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά:

In.Con.Eq Hellas

info@inconeq.gr - www.inconeq.grΣτόφεσ για Donuts

Agemax D-8-12-18
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Γλαςιζρεσ για Donuts

In.Con.Eq Hellas

Glazer T-40

• Ρλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
•Αποςπϊμενοσ κάδοσ.
•Ρροςαρμοςμζνα μεγζκθ διακζςιμα.
• Ραρζχεται βραχίονασ εναπόκεςθσ 
γλάςου.
• Ρλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και 
υγιεινισ των τροφίμων (Haccp).

Σχεδόν ο κακζνασ αγαπά ζνα ηεςτό ντόνατσ με ζνα γλυκό απαλό, γυαλιςτερό 
γλάςο.Κρατιςτε το κατάςτθμα ςασ να λειτουργεί αποτελεςματικά και να 
εξυπθρετείτε τουσ πελάτεσ ςασ γρθγορότερα γλαςιζρα ςασ βοθκά να γλαςάρετε τα 
ντόνατσ γρθγορότερα και ζτςι να αφιερϊςετε περιςςότερο χρόνο ςτισ λεπτομζρειεσ 
τθσ διακόςμθςθσ κάνοντασ τουσ πελάτεσ ςασ περιςςότερο ευχαριςτθμζνουσ. 

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr
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In.Con.Eq Hellas

info@inconeq.gr - www.inconeq.grΣτόφεσ για Donuts

Glazer T-40
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Ταχυηυμωτιρια

In.Con.Eq Hellas

SP-80-100-130-160-200-250

• Κάδοσ, εργαλείο ανάδευςθσ, ςχάρα 
προςταςίασ από ανοξείδωτο ατςάλι.
• Θ πλάκα καλφπτεται από 
ανοξείδωτο ατςάλι.
• Θ μθχανι είναι εξοπλιςμζνθ με 2 
ταχφτθτεσ λειτουργίασ αυτόματα 
ρυκμιηόμενεσ.
• Δυο ανεξάρτθτοι κινθτιρεσ για 
ανάδευςθ και κάδο.
• Δφο ψθφιακά χρονόμετρα για τθν 
αυτόματθ διαχείριςθ τθσ λειτουργίασ 
των ταχυτιτων.
• Σφςτθμα κίνθςθσ με τραπεηοειδείσ 
ιμάντεσ για λιγότερο κόρυβο. 
• Μπροςτινά πόδια από ανοξείδωτο 
χάλυβα και ρυκμιηόμενα.
• Ρίςω ρόδεσ για ευκολία ςτθν 
μετακίνθςθ.

Η ςωςτι λφςθ για όλα τα είδθ ηφμθσ
Ταχυηυμωτιρια για βζλτιςτθ διαδικαςία ανάμειξθσ, για παρτίδεσ κάκε μεγζκουσ και 
πειςτικά αποτελζςματα για όλα τα είδθ ηφμθσ.

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr
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Μοντζλο: SP-60 SP-80 SP-100 SP-130 SP-160 SP-200 SP-250

Πος.Αλζυ: 40 53 66 86 106 133 166

Διαςτάςεισ 63x118     73x131 73x131  83x136 93x144 93x149 103x158

Ιςχφσ:
1,5/3-
0,55kw

3/5,2-
0,75kw

3/5,2-
0,75kw

3/5,2-
0,75kw

4,5/7,8-
1.1kw

6,5/11-
1.1kw

6,5/11-
1.1kw

Κιλά: 370 510 520 580 790 830 870

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά:

In.Con.Eq Hellas

info@inconeq.gr - www.inconeq.grΤαχυηυμωτιρια

SP-80-100-130-160-200-250
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Σφολιατομθχανζσ

In.Con.Eq Hellas

SF-500-600

• Κφλινδροι από ςκλθρό χρϊμιο 
γυαλιςμζνοι.
• Ξφςτρεσ κακαριςμοφ.
• Αλλαγι ταχφτθτασ για τθν αποφυγι 
"ρυτίδων" ςτισ αλλαγζσ.
• Θλεκτρικό ςφςτθμα χαμθλισ τάςθσ 
με χειροκίνθτο ζλεγχο θ με πεντάλ.
Τροχιλατεσ.

Αυτζσ οι μθχανζσ δουλεφουν με κάκε είδοσ ηφμθσ.
Οι ςφολιατομθχανζσ τθσ ςειράσ SF είναι απαραίτθτεσ για κάκε εργαςτιριο Ντόνατσ, 
Ηαχ/κισ, Αρτοποιϊασ.Επιτρζπει τθν ομοιομορφία ςτθν ηφμθ και ο ζλεγχοσ γίνεται με 
χειριςτιρια όπου ρυκμίηουμε το πάχοσ και τθν ταχφτθτα.

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr
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Μοντζλο: SF500B SF500B SF500 SF500 SF500

Διαςτ.Ταιν: 50X85 50X100 50X85 50X100 50X120

Διαςτ.Μθχ: 96X91    100X91 95X91  102X91 118X91

Ιςχφσ: 0,55KW 0,55KW 0,55KW 0,55KW 0,55KW

Κιλά: 140 140 170 170 170

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά:

In.Con.Eq Hellas

info@inconeq.gr - www.inconeq.grΣφολιατομθχανζσ

SF-500-600

Μοντζλο: SF600 SF600 SF600 SF600

Διαςτ.Ταιν
:

60X85 60X100 60X120 60X140

Διαςτ.Μθχ
:

96X10
7

110X107 125X107 140X107

Ιςχφσ: 0,75K
W

0,75KW 0,75KW 0,75KW

Κιλά: 245 245 245 245

Σειρά SF-500

Σειρά SF-600
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Αξεςουάρ για Ντόνατσ

In.Con.Eq Hellas

Θ In.Con.Eq Hellas καταςκευάηει πλιρθ ςειρά από αξεςουάρ για τθν παραγωγι 
Donuts όπωσ κουπάτ, ςχάρεσ, καρότςια μεταφοράσ κ.α. Πλα τα αξεςουάρ μποροφν 
να προςαρμοςτοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ του πελάτθ. 

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr

• Κουπάτ κοπισ 
• Ηαχαριζρεσ 
• Καρότςια
• Σχάρεσ

Αξεςουάρ
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In.Con.Eq Hellas

info@inconeq.gr - www.inconeq.grΑξεςουάρ για Ντόνατσ
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Δθμιουργία Χϊρων Πϊλθςθσ  Ντόνατσ

In.Con.Eq Hellas

H In.Con.Eq Hellas δραςτθριοποιείται και ςτον τομζα τθσ ανακαίνιςθσ 
Ηαχαροπλαςτείων, Αρτοποιείων, GelateriaS, Cafe-snack-bar, καταςτθμάτων  πϊλθςθσ 
ντόνατσ κ.α. Αυτό που κζλουμε για τουσ πελάτεσ μασ είναι να προςφζρουμε πάντα 
ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ και νζεσ ιδζεσ. Για το λόγο αυτό κεωριςαμε απαραίτθτο να 
ειςζλκουμε ςτο χϊρο τθσ βιτρίνασ. Ωσ εταιρεία πιςτεφουμε ότι ο τομζασ τθσ βιτρίνασ 
ζχει ανάγκθ από ανανζωςθ, νζα «μυαλά» και φρζςκιεσ ιδζεσ. Αυτό κζλουμε και αυτό 
προςφζρουμε ςε εςάσ.
Η φιλοςοφία μασ

Θ φιλοςοφία τθσ εταιρείασ μασ είναι ότι ο πελάτθσ πρζπει να είναι πάντα 
ικανοποιθμζνοσ και να μασ τιμά με τθν εμπιςτοςφνθ του. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που 
θ εταιρεία μασ ςυνεργάηεται με κορυφαίουσ αρχιτζκτονεσ από τθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των ξεχωριςτϊν αναγκϊν κάκε πελάτθ.
Στάδια ανακαίνιςθσ ενόσ καταςτιματοσ
1ο Στάδιο: πραγματοποιείται το πρϊτο ραντεβοφ ϊςτε να μάκουμε τι κζλει ο 
πελάτθσ, να γίνει παρουςίαςθ φωτογραφικοφ υλικοφ και μζτρθςθ του χϊρου για τθν 
προετοιμαςία τθσ πρόταςισ μασ.
2ο Στάδιο: ςε αυτό το ςτάδιο ςχεδιάηουμε το χϊρο προςζχοντασ τθν αιςκθτικι και 
τθν εργονομία του καταςτιματοσ και ετοιμάηουμε το φωτορεαλιςτικό ςχζδιο.
3ο Στάδιο: υλοποιοφμε τθν ανακαίνιςθ με τθ βοικεια του ζμπειρου προςωπικοφ 
μασ και του ςυνεργείου μασ.

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr



19

Δθμιουργία Χϊρων Πϊλθςθσ  Ντόνατσ

In.Con.Eq Hellas

info@inconeq.gr - www.inconeq.gr
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