
Τα σύγχρονα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής απαιτούν έξυπνα 
μηχανήματα πολλών δυνατοτήτων στην παραγωγική διαδικασία.
Ακολουθώντας τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις της σύγχρονης
αγοράς σχεδιάσαμε τις κουλουρομηχανές της σειράς MEGADROP PL. 
Ξεχωρίζουν για την στιβαρή κατασκευή τους, την άριστη απόδοση 
στην παραγωγή και την δυνατότητα παραγωγής μιας μεγάλης 
ποικιλίας προιόντων κουλουροποιίας και ζαχαροπλαστικής.ποικιλίας προιόντων κουλουροποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Διαθέτουν:
-Σύστημα κοπής με σύρμα για τα σκληρά προιόντα 
-Περιστροφικό καλούπι με κορνέ πολλών τύπων για τα προίόντα 
με “ιδιαίτερο” σχήμα
-Τοποθέτηση των προιόντων στις λαμαρίνες
Ιδανικές για την παραγωγή κοφτών προίόντων όπως 
μουστοκούλουρο, σμυρνείϊκο, μελομακάρονο, κουραμπιέ κ.α, μουστοκούλουρο, σμυρνείϊκο, μελομακάρονο, κουραμπιέ κ.α, 
την παραγωγή βουτημάτων όπως πετί-φούρ, cookies, πλεξούδα κ.α, 
και προϊόντα ζαχαροπλαστικής όπως κώκ, σού, εκλαίρ, μακαρόν, 
εργολάβος, μπεζέδες, καρύδα, σαβαγιάρ, κ.α. Επιπλέον είναι 
κατάλληλες για την εναπόθεση κέϊκ, γεμίσεων σε τάρτες, 
κρεμών ζαχ/κής, πάστες σε κουπάτ, σάλτσας προφιτερόλ σε μπώλ, 
παντεσπανιού σε λαμαρίνα κ.α.
Διαθέτουν κεφαλή 4ων κυλίνδρων με 2 κύλινδρα προώθησης και 2Διαθέτουν κεφαλή 4ων κυλίνδρων με 2 κύλινδρα προώθησης και 2
γραναζωτής αντλίας. Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί ειδικό 
τραπέζι με φόρμες για την εναπόθεση κρέμας ή μαρμελάδας σε 
πετί-φούρ και άλλα βουτήματα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

-Ταχύτητα παραγωγής 20-50 χτυπήματα το λεπτό ανάλογα με το προϊόν 
-Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη αφής 7' που επιτρέπει την αποθήκευση έως και 1.000 συνταγών στην μνήμη 
-Το λογισμικό μπορεί να αναβαθμιστεί μέσω USB 
-Με την οθόνη αφής μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ των σελίδων του μενού και να τροποποιήσετε τα δεδομένα εύκολα και γρήγορα  
χάρη στα φιλικά προς τον χρήστη εικονίδια 
-Ανεξάρτητη κίνηση των 4ων κυλίνδρων της κεφαλής: Αυτό το χαρακτηριστικό μας δίνει την δυνατότητα να επεξεργαστούμε  
ευαίσθητες ζύμες χωρίς να τις ταλαιπωρούμε ευαίσθητες ζύμες χωρίς να τις ταλαιπωρούμε 
-Ρύθμιση της ποσότητας κατά την λειτουργία 
-Στιβαρή κατασκευή για συνεχή χρήση με ενισχυμένα μοτέρ, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα υψηλής ποιότητας 
-Σύστημα περιστροφής των κορνέ ρυθμιζόμενης ταχύτητας 
-Σύστημα κοπής με σύρμα (με μοτέρ) 
-Σερβοκινητήρας μεγάλης ταχύτητας και αξιοπιστίας για την προώθηση των λαμαρινών και των βημάτων με ρυθμιζόμενη  ταχύτητα 
-Σύστημα αυτόματης παύσης όταν περνάει η λαμαρίνα 
-Σύστημα αυτόματης ρύθμισης του ύψους του τραπεζιού ( Τo επιθυμητό ύψος ορίζεται μέσα από το κάθε πρόγραμμα ) -Σύστημα αυτόματης ρύθμισης του ύψους του τραπεζιού ( Τo επιθυμητό ύψος ορίζεται μέσα από το κάθε πρόγραμμα ) 
-Δυνατότητα επιλογής να ανεβοκατεβαίνει ή να παραμένει σταθερό το τραπέζι στην αλλαγή κάθε σειράς 
-Παραγωγή μεγάλων προϊόντων όπως κέικ κ.α. 
-Παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων όπως πλεξούδες, μουστοκούλουρο, σμυρναίικο κ.α. 
-Γέμισμα ταρτών, προφιτερόλ, μπολ με κρέμα ζαχ/κής, πάστες σε κουπάτ 
-Προαιρετικά: Σύστημα τοποθέτησης μαρμελάδας και κρέμας σε πετί-φούρ και βουτήματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο                 Megadrop PL 40      Megadrop PL 50    Megadrop PL 60
Λαμαρίνες/Κορνέ      40x60/5                   50x70/7                 60x80/9
Τάση                      Τριφασική                Τριφασική              Τριφασική
Ισχύς (kw)              3,5                           3,5                      3,5
Βάρος(kg)               310                        330                      350
Διαστάσεις              140x110x150cm        140x120x150cm      140x130x150cm
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