
Ємності чаші : 30, 60, 80, 120, 200, 300 і 500 л
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Панель з захисним
вимикачем

Стабільна міцна конструкція 
з нержавіючої сталі AISI 304

Мобільна конструкція
на колесах
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Кран котла
із запобіжним замком

Плавне регулювання
нахилу котла

Оглядова воронка

Швидкий монтаж мішалки

 2 швидкості змішування
 (можливість плавного 
  регулювання швидкості)

Підігрів до 150ºCТаймер

Легкі в використанню 
підігрів та змішування

30l
...

500l
Ємності чаші кремоварок:
30, 60, 80, 120, 200, 300 і 500 л

Котел з масляною 
сорочкою
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max

1500C
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Сучасний продукт із широким 
спектром застосування в пекарнях, 
кондитерських та гастрономії

підігрів

заварювання 

готування

плавлення

смаження

змішування



MK Кремоварка
Універсальна машина, призначена для виробництва заварного 

тіста, кондитерського крему, фруктового джему, покриття, 

начинки, різноманітних сумішей, розтоплення шоколаду, для 

будь-яких рецептів, що вимагають підігріву та рівномірного 

змішування;

3 шарове покриття чаши: внутрішня оболонка, наповнена 

маслом як джерело нагріву; зовнішнє покриття з повітряною 

ізоляцією запобігає втраті температури і забезпечує безпечну 

роботу;

2 зубчастих редуктора для моделей 30, 60, 80, 120л (змінна 

швидкість з інвертором в якості опції); для більших моделей: 

інвертор 200, 300, 500 л в стандартній комплектації;

Інструмент для змішування з бічними і нижніми скребками, що 

запобігає прилипанню продукту до стінки або пригорання; в опції 

доступний спеціальний подвійний інструмент, призначений для 

щільної маси, який допомагає роздробити частинки тіста;

Легко знімні скребки без інструментів для миття або заміни;

Кришка чаші з оглядовою воронкою для контролю процесу

 або додавання інгредієнтів;

Макс. температура підігріву олії : 150°C;

Запобіжний вимикач для захисту від перегріву;

Всі елементи машини, які контактують з харчовими продуктами, 

виготовлені з високоякісної кислотостійкої сталі або допустимих 

до харчування матеріалів;

Усі важливі електричні елементи розміщені всередині 

електричної коробки з боку машини, захищені від впливу 

високої температури або пару;

Злив шляхом нахилу чаші за допомогою маховика (моделі 30, 60, 

80, 120 л), моторизованого нахилу (моделі 200, 300, 500 л) або за 

допомогою розливного крана (опція для менших моделей);

Блокування чаші в будь-якому положенні нахилу;

Таймер - ручний або автоматичний режим роботи;

MK-200

Аксесуари
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Панель LCD   (опція)

безпечна 
блокіровка 

кришки

AISI 304
нержавіюча сталь

макс температура
150°C

легкий і безпечний
контроль

мобільна 
конструкція 
на колесах

тришарове 
покриття 

чаші 

клапанний 
спусковий 
механізм

шар 
з олією 

перекидна 
чаша 
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MK-30 / MK-30Z
MK-60 / MK-60/Z
MK-80 / MK-80Z
MK-120 / MK-120Z
MK-200/Z
MK-300/Z
MK-500/Z

4
6
9

12
15
24
45

0,37/0,45
0,6/0,8
0,6/0,8
1,3/1,8

3,0
5,0
5,0

12-12,5
17,5
19,5
29
41
67
67

116/121
150/154,5
158/162,5
232/236,5

328
611,5
730

890 x 730 x 1530
960 x780 x 1570
960 x 740 x 1670

1120 x 905 x 1680
1300 x 1200 x 1990
1630 x 1340 x 2200
1890 x 1560 x 2400

Модель
Мінімальна 
ємність чаші

[літр]
Нагрівачі [кВт]

Двигун [кВт]
1/2 передача

Встановлена 
потужність [кВт] об'єм олії

[л] 
Вага 

машини
[кг]

Розміри
Ш x Г x В

[мм]

3
4
4

12
22
35
50

* Моделі з буквою Z оснащені зливним краном
** Максимальна місткість регулюється оператором/залежить від консистенції продукту
*** Максимальна потужність нагрівачів при запуску всіх одночасно

Модель

MK-30Z, MK-60Z, MK-80Z, MK-120Z

MK-200Z, MK-300Z, MK-500Z

РОЗМІР КЛАПАНА

DN50

DN80

Збережіть до 25 рецептів і програм
Повний контроль ваших процесів у реальному часі

Повна автоматизація
і нагляд за процесом

MK-500



3 MK-200 МАШИНИ, ДОСТАВЛЕНІ ЗАМОВНИКУ
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