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Item Omschrijving Openingsbod

1 Capaciteit van de productielijn voor zachte en harde 
koekjes -500 kg/u

Merk –Sinobake

Jaar –2009

Werken met-1200mm

Laminator bestaande uit een deegontvangstmachine met 
transportband B-1.2m, L-3.0m, opvangbak met twee units 
voor het puffen van gelamineerd deeg met transportband 
B-1.2m, L2.0m, met automatische pneumatische 
bediening "HOLIDAY".
Tour rolmachine met transportband B-1.2, L-1.0m
Zeefunit voor bedrukt deeg.
Roterende snijder.
Machine om de rest van het deeg van het product te 
scheiden.
Transportband voor deegretour in laminator B-1.2m L-7m
Zachte gebakvormers, met automatisering en 
fotosensoren.
Product sproei-eenheid.
Product sprinklereenheid.
Transportband B-1,2m, L-3,0m.
Olieoven voor het bakken van het product met een 
capaciteit van 500kg/u, afgewerkt product met vier 
temperatuurzones, L-40m.
Transportband B-1,2m, L-5,0m.
Transportband-halfrond.
Hogedrukspuitmachine, vitamineert het product.
Transportband voor het koelen van het product B-1.2m, L-
20m.
Sorteermachine voor eindproducten.
Verpakkingslijn B-1,2m, L-9,0m.
Gerechten voor het bereiden van deeg van 800 liter. Twee 
stukjes.
Unit voor het overbrengen van deeg van de 
bereidingsschalen naar de opvangschaal op de koekjeslijn.
Verticale mixer voor deegbereiding.32kW
Koekjesvormgereedschap.26 stuks.

7.300 €
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Broodjesbroodjesmachines met een capaciteit van 300 
stuks per min. Drie automaten.

Chocolademachine met elektrisch bedieningspaneel.
Tweedelige koelkamer naar chocoladeproduct B-1.0, L-
15m.

Verticale automatische inpakmachines met automatische 
weegschaal voor het afmeten van het product met een 
opvangbak en een lift.
Merk Joy transportband
Jaar -2009 Twee machines.

Horizontale verpakkingsmachine met digitale 
productirrigatie en datumbedrukking op de verpakking. 
Twee automaten.

2 Puff Corn Snack Food Extruder Productielijn Machine

Merk- Saibainuo

 

Jaar 2009

Model-SLG70

Installeer vermogen – 110 kW

Uitgang - 220-260KG/H

Afmeting-22000×1300×2200M

Automatische gepofte maïssnack die machine maakt
Introductie van de machine voor het maken van gepofte 
maïssnacks:
De voedselverwerkingslijn voor snacks is van 
voedingsmaterialen, extruderen, drogen, oliespuiten tot 
afgewerkte producten worden een keer automatisch 
gedaan. Deze verwerkingslijn kan allerlei soorten 
opblazende voedingsmiddelen, maïskrullen, kaaskrullen, 
kaasbal, kernsnacks, ontbijtgranen en babyvoeding 
enzovoort. De grondstof kan maïs, rijst of tarwebloem zijn.

1.095 €

LATANABID DOOEL | 15-Korpus 2, 1000 Skopje, Macedonië | 4043020528252 | www.auctim.com 3



 

-Kom voor het homogeniseren van ingrediënten.

-Ontvangen container.

-Lift.

-Container voor dagelijkse productie.

-Spiraaltransporteur.

-Extruder-dubbel met een capaciteit van 280 kg/u.

-Pneumatische transportband, f = 110mm. L = 5,0 meter.

-Draadtransporteur, B = 1,0 m, L = 3,0 m.

-Vijf verdiepingen tellende elektrische automatische oven 
voor het bakken van het product met een capaciteit van 
280kg / h, L = 5m.

- Schuine transportband B = 0,3 m, L = 2,0 m.

-Graanaroma machine-smaakstof van het product, 
oliefase.

-Olie verwarming machine.

-Extruder voedselmolen.

-Machine voor het verpakken van poederproducten in 
kleine zakjes.Drie machines

    Merk-F&G

    Model –DXDF 150

    Jaar 2011

-El. commando bureaus.
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