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Krajalnice 
 

Krajalnice ręczne 
 

Krajalnice Inoxxi Cera 
 

 
Seria krajalnic Cera są to modele uniwersalnej krajalnicy z nożem grawitacyjnym ze stali węglowej przeznaczone do 
krojenia wędlin i sera. Krajalnice Cera to efekt wieloletnich doświadczeń oraz rozmów z klientami, w oparciu o które 
powstał ten flagowy produkt marki. Krajalnica Inoxxi R300 Cera polecana jest wszystkim tym podmiotom handlowym i 
gastronomicznym, które potrzebują wysokiej jakości krajalnicy do ciągłej i wydajnej pracy. Najważniejsze cechy urządzenia 
to m.in. powłoka ceramiczna, noże trzeciej generacji oraz podświetlane włączniki piezoelektryczne o większej trwałości. 
 

Główne zalety krajalnic Inoxxi Cera 

 Krajalnica uniwersalna – powłoka ceramiczna jest trwalsza niż teflon i pozwalająca na krojenie różnych 

produktów (wędliny i sery). Mniejsze zabrudzenia przy intensywnym krojeniu oraz łatwiejsza w czyszczeniu. 

 Nóż trzeciej generacji – specjalnie profilowany nóż, który zdecydowanie ułatwia krojenie. 

 Włączniki piezoelektryczne – podświetlane włączniki elektromechaniczne o zwiększonej trwałości. 

 

Inoxxi R300 Cera 
 

 
 

Inoxxi PN300 Cera 
 

 

 Krajalnica ręczna z nożem pochyłym o średnicy 300mm 

 Silnik o mocy 250W (230V/1~/50Hz) 

 Wielkość krojonych produktów: 210mm (średnica); 

250x180 (prostokąt) 

 Grubość plastra: 0 - 13mm 

 Wymiary urządzenia (przestrzeń robocza): 630x440x460 

mm 

 Waga urządzenia: 22 kg 

 Krajalnica ręczna z nożem pochyłym o średnicy 300mm 

 Silnik o mocy 370W (230V/1~/50Hz) 

 Wielkość krojonych produktów: 210mm (średnica); 

250x180 (prostokąt) 

 Grubość plastra: 0 - 14 mm 

 Wymiary urządzenia (przestrzeń robocza): 680x560x570 

mm 

 Waga urządzenia: 29kg 

 Wszystkie elementy krajalnicy (oprócz uchwytów) 

wykonane z metalu 

 

Krajalnica uniwersalna Inoxxi R300 CERA: 4.540 zł Krajalnica uniwersalna Inoxxi PN300 CERA: 6.500 zł 
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Pozostałe krajalnice Inoxxi z nożami pochyłymi 
 

Model Charakterystyka Zdjęcie Cena netto PLN 

Inoxxi 
R250 

Krajalnica ręczna z nożem pochyłym o średnicy 250mm 
Silnik o mocy 130W (230V/1~/50Hz) 
Wielkość krojonych produktów: 175mm (średnica); 
210x150 (prostokąt) 
Grubość plastra: 0 – 12 mm 
Wymiary urządzenia (przestrzeń robocza): 
590x430x400 mm 
Waga urządzenia: 20 kg 

 

Wędliny: 
2.490 zł 

 
Ser: 

2.965 zł 

Inoxxi 
R300 

Krajalnica ręczna z nożem pochyłym o średnicy 300mm 
Silnik o mocy 250W (230V/1~/50Hz) 
Wielkość krojonych produktów: 200mm (średnica); 
200x220 (prostokąt) 
Grubość plastra: 0 - 13 mm 
Wymiary urządzenia (przestrzeń robocza): 
630x440x460 mm 
Waga urządzenia: 22 kg 

 

Wędliny: 
3.660 zł 

 
Wersja Cera: 

4.540 zł 

Inoxxi 
PN300 

Krajalnica ręczna z nożem pochyłym o średnicy 300mm 
Silnik o mocy 370W (230V/1~/50Hz) 
Wielkość krojonych produktów: 210mm (średnica); 
250x180 (prostokąt) 
Grubość plastra: 0 – 14 mm 
Waga urządzenia: 29kg 
Wymiary urządzenia (przestrzeń robocza): 
680x560x570 mm 

 

Wędliny: 
5.730 zł 

 
Wersja Cera: 

6.500 zł 

Inoxxi 
PN330 

Krajalnica ręczna z nożem pochyłym o średnicy 330mm 
Silnik o mocy 370W (230V/1~/50Hz) 
Wielkość krojonych produktów: 220mm (średnica); 
255x185 (prostokąt) 
Grubość plastra: 0-14mm 
Waga urządzenia: 33kg 
Wymiary urządzenia (przestrzeń robocza): 
700x560x570 mm 

 

Wędliny: 
6.145 zł 

 
Wersja Cera: 

6.850 zł 

Inoxxi 
PN350 

Krajalnica ręczna z nożem pochyłym o średnicy 350mm 
Silnik o mocy 370W (230V/1~/50Hz) 
Wielkość krojonych produktów: 240mm (średnica); 
270x200 (prostokąt) 
Grubość plastra: 0-14mm 
Waga urządzenia: 36kg 
Wymiary urządzenia (przestrzeń robocza): 
760x560x600 mm 

 

Wędliny: 
6.445 zł 

 
Wersja Cera: 

7.175 zł 
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Krajalnice półautomatyczne 
 

Krajalnica Inoxxi SAB 300 
 

Półautomatyczna krajalnica z możliwością 
przełączania pracy w tryb ręczny jest urządzeniem 
przeznaczonym do typowych zastosowań  w 
sklepach o większej powierzchni jak również w 
gastronomii. 
Specjalnie zaprojektowany docisk produktu 
pozwala na uzyskiwanie idealnych plastrów oraz 
dokrajanie do „ostatniego plasterka”. Dodatkowo 
jego wielkość pozwala na dokładne dociskanie 
produktu. 
Nóż III generacji ułatwia krojenie wszystkich 
produktów. 
Metalowa osłona z prześwitami jest integralną 
częścią stołu (nie ma możliwości jej ułamania).  
Napęd przenoszony przez pasek z dodatkowym 
opatentowanym automatycznym napinaczem 
paska. 
Wbudowana ostrzałka czyni proces ostrzenia 
wygodnym i szybkim. 
 
 

 

 
 

 

 

  

Model Charakterystyka Cena netto 

Krajalnica 
półautomatyczna 
Inoxxi SAB 300 

Krajalnica półautomatyczna z nożem pochyłym 300mm 
Moc silnika: 270 W 
Wodoodporność: IP54 
Wielkości krojonych produktów: 220x180 mm (prostokąt), 200 mm (średnica) 
Maksymalna grubość plastra: 15 mm 
Waga: 43 kg 

Wędliny: 8.545 zł 
Ser: 9.630 zł 
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Inoxxi Semi-Auto 300 
 

Specjalnie wybrana i przetestowana w wielu 
sklepach wielkopowierzchniowych krajalnica 
Inoxxi Semi-Auto 300 łączy dwie ważne zalety w 
przypadku takich urządzeń: koszt zakupu i jakość 
urządzenia. Te dwie cechy pozwalają nam 
stwierdzić, że jest to jedna z najlepszych krajalnic 
w swojej kategorii cenowej. 
Krajalnica półautomatyczna do profesjonalnych 
zastosowań z możliwością pracy manualnej. 
Możliwość płynnej zmiany długości posuwu stołu 
znacząco przyspiesza krojenie produktów. 
Bardzo łatwe czyszczenie krajalnicy. Nowoczesna 
konstrukcja kamieni ostrzących pozwala na 
ostrzenie noża jednym ruchem. 
 
Krajalnica wyróżnia się: 

 Bardzo solidnym wykonaniem gwarantującym 

bezawaryjną pracę 

 Możliwość ustawiania długości skoku stołu 

podawczego 

 Możliwością zdjęcia docisku produktu 

 Intuicyjną i prostą obsługą 

 

Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Inoxxi Semi-Auto 
300 

Krajalnica półautomatyczna z nożem pochyłym 300mm 
Średnica krojonego produktu 230 mm 
Grubość plastra: 0-14mm 
Silnik o mocy 400W (230V/1~/50Hz) 
Wymiary urządzenia: 430x340x530 mm 
Waga: 41 kg 

Wędliny: 12.960 zł 
Ser: 13.860 zł 

 

Nasza porada – jak dobrać krajalnicę? 

Dobierz nóż – standardowe krajalnice mają nóż o średnicy 300 mm. Jest to wystarczające w przypadku większości wędlin 
sprzedawanych w Polsce. Krajalnice z nożami 330 mm i więcej na pewno przydadzą się gdy gama produktów jest bardzo 
rozbudowana (czyli od czasu do czasu trzeba pokroić również dużą mortadelę). 
Dobierz rodzaj urządzenia – krajalnice z nożem pochyłym (grawitacyjne) są najpopularniejsze w Polsce i w znaczącej 
większości przypadków idealnie sprawdzą się przy każdej wędlinie/serze. Jeżeli planujesz kroić np. włoskie wędliny gdzie 
gabaryty są duże i trzeba osiągnąć bardzo cienkie plasterki to rozważ urządzenia z nożem prostym (poniżej). 
Dobierz typ urządzenia – krajalnice ręczne sprawdzą się w większości przypadków gdy kroimy małe ilości, różnych wędlin. 
Krajalnice półautomatyczne przydadzą się gdy kroisz w dość długich cyklach jeden rodzaj wędliny. Automatyczny ruch 
stołu na którym leży produkt znacząco ułatwi pracę. Niemniej podczas tego krojenia potrzebna jest obsługa operatora 
podczas całego procesu. Krajalnice półautomatyczne sprawdzą się doskonale np. przy serach (duże i ciężkie bloki jest 
naprawdę ciężko kroić). Krajalnica automatyczna wymaga tylko włożenia produktu i włączenia krojenia. Pokroi 
odpowiednią ilość, ułoży w równy stosik lub inną kombinację ułożenia plastrów a operator nie musi uczestniczyć w jej 
pracy (odbiera tylko pokrojone produkty i dokłada następne wędliny/sery do krojenia). 
Teflon, ceramika – powłoki teflonowe/ceramiczne zastosowano po to, aby łatwiej kroić lepkie produkty. Posuw produktu 
po elementach krajalnicy jest gładszy i łatwiejszy. Dodatkowo „mniej się przykleja” czyli mniej czyszczenia i łatwiejsza 
praca. Powłoki ceramiczne są odporniejsze na ścieranie od teflonowych. 
Części eksploatacyjne – głównymi częściami eksploatacyjnymi do krajalnicy będzie nóż oraz kamienie ostrzące i gładzące. 
Częstotliwość wymiany jest różna (zależna od wykorzystania krajalnicy) i waha się od roku do dwóch lat. 
Na co jeszcze zwrócić uwagę – Codzienne czyszczenie znacząco przedłuża żywotność urządzenia. Ostrzenie noża można 
przeprowadzić samemu i robi się to w zależności od potrzeb. Warto również zaopatrzyć się w olej do krajalnicy (oliwimy 
szynę stołu podawczego) co znacząco poprawia komfort pracy. 
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Krajalnice automatyczne 
 

Graef VA 802 H 
 

Krajalnice automatyczne VA firmy Graef to 
innowacyjna technologia, wysokogatunkowe 
materiały oraz ergonomicznie zaprojektowane 
urządzenia. Co więcej urządzenia firmy Graef 
spełniają najwyższe oczekiwania co do 
bezpieczeństwa ich użytkowania. 
W skrócie – wszystko co potrzeba do lepszego i 
wydajniejszego krojenia. 
Intuicyjny panel operatora pozwala w szybki 
sposób uzyskać odpowiednie ułożenie 
pokrojonego produktu: 4 kolumny po 6 cm 
każda, 4 rzędy z dowolnie ustalonym odstępem 
pomiędzy nimi, po okręgu z wieloma 
warstwami, w rzędach jeden plasterek na 
drugim. 
 
Krajalnica występuje również w modelach pół-
przemysłowych: dłuższy stół podawczy, taśma 
odbiorcza, dozownik tacek i papieru. 
 
Nowości wprowadzone w tym urządzeniu:  

 łańcuszki odbierające pokrojony produkt: 

trwalsze wykonanie, mniejsza podatność 

na zerwania czy wyłamywanie ząbków 

 system docisku krojonego produktu: 

pozwala na krojenie „do ostatniego 

plasterka” 

 automatyczny system dobierania skoku 

stołu podawczego: krajalnica dostosowuje 

skok stołu do szerokości produktu – 

krojenie jest zdecydowanie szybsze. 

 pokrywa ceramiczna CERA 3: specjalna 

mieszanka ceramiki i teflonu daje 

zdecydowanie lepsze efekty przy krojeniu 

produktów oraz czyszczeniu krajalnicy. 

 

  

Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Graef VA802H 

Krajalnica automatyczna z nożem 300mm 
Pokrywa ceramiczna – CERA 3 
Szybkość cięcia: 30-70 cięć na minutę. 
Moc silnika – 500W (230V/1~/50Hz) 
Szybkość ostrza: 229 obr./min. 
Grubość plastra: 0,5 - 10 mm 
Rozmiary krojonych produktów: 250x180 mm 
Długość stołu podawczego: 230 mm 
Poziom hałasu podczas pracy: <69 dBA 
Przestrzeń pracy (mm):  700 x 900 x 640 mm 
Waga urządzenia: 69 kg 

Uniwersalna 
(do wędlin i serów): 

39.890 zł 

 

Nasza porada – Kiedy kupić krajalnicę automatyczną? 

Podczas krojenia na krajalnicy automatycznej pracownik potrzebny jest tylko do załadunku wędliny/sera oraz do odbioru 
pokrojonych produktów (ułożonych w stosy lub kaskadę). Podczas procesu krojenia pracownik może zająć się innymi 
obowiązkami. Krajalnicę automatyczną kupujemy gdy jest potrzeba skrojenia dużych ilości wędlin/serów w krótkim czasie 
i przy małym zaangażowaniu pracowników. W sklepach krajalnica automatyczna ma zastosowanie gdy wędlina/ser może 
być sprzedawana „z kupki” . 
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Krajalnice specjalistyczne 
 

Krajalnice z nożem prostym - Inoxxi seria PNS 
 

Krajalnice z nożem prostym idealnie nadają się do krojenia 
wszystkich produktów wędliniarskich i serowych. 
W szczególności dobrze spisują się przy krojeniu produktów o 
nietypowych rozmiarach np. duże mortadele oraz twardych 
wędlin np. szynki parmeńskie. 
Specjalnie zaprojektowany docisk pozwala na pewne 
umieszczenie produktu i wygodne krojenie na cienkie plastry. 

 
Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Inoxxi PNS 300 

Krajalnica ręczna z nożem prostym 300 mm 
Rozmiary krojonych produktów: 215 mm (średnica); 215x280 mm (prostokąt) 
Grubość plastra: 0-12 mm 
Moc silnika: 270W (230V/1~/50Hz) 
Wymiary: 675x570x510 mm 

Wędliny: 5.530 zł 

Inoxxi PNS 330 

Krajalnica ręczna z nożem prostym 330 mm 
Rozmiary krojonych produktów: 230 mm (średnica); 230x300 mm (prostokąt) 
Grubość plastra: 0-12 mm 
Moc silnika: 270W (230V/1~/50Hz) 
Wymiary: 690x670x520 mm 

Wędliny: 6.250 zł 

Inoxxi PNS 350 

Krajalnica ręczna z nożem prostym 350 mm 
Rozmiary krojonych produktów: 265mm (średnica); 265x310 mm (prostokąt) 
Grubość plastra: 0-16 mm 
Moc silnika: 370W (230V/1~/50Hz) 
Wymiary: 780x710x560 mm 

Wędliny: 9.110 zł 

 
 

Krajalnice do świeżego mięsa – Inoxxi seria MSR 
 

Krajalnica z nożem prostym przeznaczona do krojenia mięsa 
świeżego. 
Specjalnie zaprojektowany stół podawczy pozwala na higieniczne 
krojenie świeżego mięsa. Krew i osocze zbierają się w dolnej części 
stołu. 
Dodatkowo zastosowanie noża prostego w krajalnicy pozwala na 
uzyskanie identycznych plastrów krojonego mięsa. 

 
Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Inoxxi 
MSR300 

 Krajalnica ręczna z nożem prostym 300 mm 

 Rozmiary krojonych produktów: 220 (wys.) x 270 (szer.) mm; średnica 220mm 

 Grubość plastra: 0-14mm 

 Moc silnika: 250W (230V/1~/50Hz) 

 Wymiary: 700x620x510 mm 

 Waga: 32 kg 

5.835 zł 

Inoxxi 
MSR330 

 Krajalnica ręczna z nożem prostym 330 mm 

 Rozmiary krojonych produktów: 235 (wys.) x 270 (szer.) mm; średnica 235 mm 

 Grubość plastra: 0-14mm 

 Moc silnika: 250W (230V/1~/50Hz) 

 Wymiary: 700x620x520 mm 

 Waga: 35 kg 

6.210 zł 
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Krajalnice Inoxxi Retro 
 

Tam gdzie elegancja ma znaczenie. W 
pełni funkcjonalna i wydajna 
krajalnica z nożem prostym będzie 
ozdobą każdego lokalu gdzie wędliny 
są ważnym elementem menu.  
 
Krajalnica ręczna z nożem prostym o 
średnicy 300m. Konstrukcja krajalnicy 
powoduje, że idealnie nadaje się do 
krojenia szynek parmeńskich na 
cienie plastry.  
 
UWAGA: Krajalnica nie ma 
zamontowanego silnika. 
 
W ofercie mamy dwie krajalnice tego 
typu różnica pomiędzy nimi jest w 
wyglądzie urządzenia. 
 
Podstawy dla krajalnic Retro  
 

 
 
 
Parametry techniczne (identyczne 
dla obydwu modeli) 

 Krajalnica ręczna z nożem 

prostym: 300 mm 

 Rozmiary krojonych 

produktów: 215mm 

(średnica); 215x240 mm 

(prostokąt) 

 Grubość plastra: 0-1,5 mm 

 Wymiary: 775x570x555 mm 

 Waga: 44,5 kg 

 
Krajalnica Inoxxi Retro N300 

 
 
 

Krajalnica Inoxxi Retro S300 

 

  

Model Cena netto PLN 

Inoxxi Retro N300 Wędliny: 13.990 zł 

Inoxxi Retro S300 Wędliny: 16.170 zł 

Podstawa typ A 4.170 zł 

Podstawa typ B 9.055 zł 

Podstawa typ C 6.420 zł 

Podstawa typ D 5.225 zł 

Zmiana koloru krajalnicy 510 zł 
 

 A 

 C 

 B 

 D 
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Wilki, kotleciarki, pakowarki 
Kotleciarki 
 

Kotleciarka ręczna Inoxxi T404 
 

Napędzane ręcznie dwa komplety stalowych ostrzy (po 44 tarcze  
w każdym) z łatwością natną i zmiękczą nawet najtwardsze mięso, 
czyniąc z niego pełnowartościowy surowiec. Swobodny dostęp do 
urządzenia pozwala na pracę z dużymi i grubymi porcjami mięsa. 
Prosty demontaż i czyszczenie. Tylko 4 elementy zestawu 
nacinającego. 
Konstrukcja z aluminium, zestaw nacinający z wysokogatunkowej 
stali. 

 
Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Inoxxi T404 

Urządzenie z napędem ręcznym 
Wymiary: 330x270x280mm 
2 komplety stalowych ostrzy po 44 tarcze z ostrzami w każdym 
Wielkość gardzieli wsadowej: 20mmx140mm 

3.700 zł 

 
 

Kotleciarka elektryczna Inoxxi BTR 
 

 
Kotleciarka Inoxxi BTR to najmniejsze na rynku urządzenie 
wyposażone w dwa komplety ostrzy po 31 noży na każdym, które 
z łatwością zmiękczą nawet najtwardsze mięso. Jest to nowość 
na rynku, więc projektanci urządzenia zebrali wszystkie uwagi 
dotyczące istniejących rozwiązań i zaproponowali nowatorski 
system demontażu ostrzy, który zdecydowanie skraca czas 
potrzebny na czyszczenie. 

 
 

Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Inoxxi BTR 

Silnik o mocy 150W (230V/1~/50Hz) 
Wielkość gardzieli wsadowej: 20 x 150 mm 
Dwa komplety ostrzy po 31 tarcz z ostrzami 
Wymiary urządzenia (przestrzeń robocza): 440x218x463 mm 
Waga urządzenia: 16,5 kg 

6.185 zł 
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Kotleciarka elektryczna Inoxxi T707 
 

 
To wytrzymałe, przeznaczone do pracy 
ciągłej urządzenie napędzane jest 
wentylowanym silnikiem o mocy 400 W. 
Dwa komplety ostrzy (po 44 tarcze w 
każdym) z łatwością natną i zmiękczą nawet 
najtwardsze mięso, czyniąc z niego 
pełnowartościowy surowiec. Duża gardziel 
pozwala na obróbkę porcji o grubości do 20 
mm i szerokości do 180 mm. 
Obudowa z aluminium, zestaw nacinający z 
wysokogatunkowej stali nierdzewnej. 
 
Przezroczysta obudowa noży daje dokładny 
podgląd w jaki sposób mięso jest obrabiane. 
Dzięki temu widać również czy urządzenie 
jest czyste.  
 
Opcja 
Urządzenie można wyposażyć w dodatkowe 
komplety noży do cięcia w paski o ustalonej 
szerokości. W ten sposób można kroić mięso 
na gulasze, flaki, wędliny oraz gotowane lub 
miękkie warzywa, sery.  
Osobne urządzenia dla pasków o różnych 
szerokościach: 4, 6, 8, 12 mm 
 

 

Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Inoxxi T707 

Silnik: 400 W (230V/1~/50Hz) 
Wymiary: 450x200x430mm 
Waga: 23kg 
2 komplety stalowych ostrzy po 44 tarcze z ostrzami w każdym 
Wielkość gardzieli wsadowej: 20mmx180mm 

8.870 zł 
Noże do cięcia w paski: 3.460 zł 

 
 

Zestaw nacinający w kotleciarce 
Inoxxi T707 

 

Nasza porada – Co warto wiedzieć o kotleciarkach? 

Urządzenie do rozbijania/nacinana kotletów – aby w pełni poznać walory tych 
urządzeń należy spróbować choć raz steka/schabowego/fileta przygotowanego 
przed smażeniem w tym urządzeniu. Jeżeli rozpływał się w ustach i był soczysty 
to oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo, że wcześniej mięso było 
przygotowane w kotleciarce. 
Najważniejsza część – najważniejsza częścią urządzenia jest zestaw nacinający. 
Jeżeli wykonany z odpowiedniej stali to będzie służył przez lata bez rdzy i 
znaczącego spadku ostrości. 
Czyszczenie – kotleciarka jest dość trudnym urządzenie do czyszczenia. Warto 
zwrócić uwagę na ilość czynności, które należy wykonać, aby kompletnie 
rozebrać urządzenie do czyszczenia i materiał, z którego została wykonana. 
Szybkość pracy – w urządzeniu przepuszczamy jednego kotleta na raz i w celu 
osiągnięcia jak najlepszego efektu należy go przepuścić kilka razy (dla Inoxxi 
T404/T707 – 3-4 razy). Im słabsze ostrza w urządzeniu tym więcej razy trzeba 
przepuścić kotleta co znacząco wydłuża przygotowanie jednej porcji. 
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Pakowarki próżniowe 
 

Pakowarki próżniowe Inoxxi wyposażone są w niezawodne pompy Busch. Wszystkie niezbędne 
informacje o pracy urządzenia wyświetlane są na ciekłokrystalicznym panelu LCD. Obsługa 
urządzenia jest intuicyjna i prosta. 
Wszystkie pakowarki począwszy od modelu Inoxxi 832 mogą zostać wyposażone w: 

1. Możliwość zaprogramowania 10 programów pakowania 

2. Funkcje „sensor control”, która pozwala na zminimalizowanie czasu pakowania produktów poprzez dokładne 

badanie próżni jaka została osiągnięta jak również lepiej pakuje produkty płynne (pakowanie jest zakończone w 

momencie gdy zostanie wykryty moment wrzenia). 

3. Funkcję „soft air”, która jest przydatna przy pakowaniu delikatnych 

produktów (np. miękkie sery). Łagodne wpuszczanie powietrza do komory 

pozwala na pakowanie delikatnych produktów. 

4. Możliwość podłączenia dowolnych mieszanek gazowych. 

5. Wybrane modele pakowarek mają również możliwość ustawienia listew zgrzewających w zależności od potrzeb 

klienta. 

 

Pakowarki stołowe Inoxxi 
 

 
Pakowarki próżniowe Inoxxi oferują najnowsze rozwiązania 
technologiczne w przystępnej cenie. Każde urządzenie z tej serii 
zostało zaprojektowane z myślą o wydajności i sprostaniu najbardziej 
rygorystycznym wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa i higieny. 
Korpus i komora maszyny w całości wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Pokrywa urządzenia zaś wykonana jest z poliwęglanu. Urządzenia te 
są niezwykle łatwe w obsłudze i konserwacji. Wystarczy określić 
parametry pakowania, umieścić woreczek z produktem w komorze i 
zamknąć pokrywę. Po zakończonym procesie pakowania pokrywa 
otworzy się automatycznie. 
 
Urządzenia wyposażone są w pompy firmy Busch.  
 
 

 
Model Charakterystyka Wymiary komory Cena netto PLN 

INOXXI 427N 

 Wydajność pompy 4 m3/h 

 Pojedyncza listwa zgrzewająca – 280 mm 

 Wymiary komory – 280 x 310 x 110 mm 

 Wymiary urządzenia – 365 x 500 x 340 mm 

 Moc: 400W (230V/1~/50Hz) 
 

 

5.940 zł 

INOXXI 827N 

 Wydajność pompy 8 m3/h 

 Pojedyncza listwa zgrzewająca – 280 mm 

 Wymiary komory – 280 x 310 x 110 mm 

 Wymiary urządzenia – 365 x 500 x 340 mm 

 Moc: 500W (230V/1~/50Hz) 
 

 

7.215 zł 
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INOXXI 832N 

 Wydajność pompy 8 m3/h 

 Pojedyncza listwa zgrzewająca: 320 mm 

 Wymiary komory (wys. x szer. głęb.) 320 x 
330 x 160 mm 

 Wymiary urządzenia. (wys. x szer. dł) 425 x 
525 x 410 mm 

 Moc: 700W (230V/1~/50Hz) 
  

8.355 zł 

INOXXI 1642N 

 Wydajność pompy 16 m3/h 

 Pojedyncza listwa zgrzewająca: 420 mm 

 Wymiary komory (wys. x szer. głęb.) 420 x 
370 x 180 mm 

 Wymiary urządzenia (wys. x szer. dł):  525 x 
555 x 460 mm 

 Moc: 700W (230V/1~/50Hz) 
 

 

9.955 zł 

INOXXI 2180N 

 Wydajność pompy 21 m3/h 

 Podwójna  listwa zgrzewająca, dwie spoiny: 
320 mm 

 Wymiary komory (wys. x szer. głęb.) 800 x 
320 x 95 mm 

 Wymiary urządzenia (wys. x szer. dł): 985 x 
320 x 430mm 

 Moc: 1300W (230V/1~/50Hz) 
 

 

20.150zł 

 
 

Wybrane opcje do pakowarek stołowych 

Opcja Opis Pakowarki Cena netto 
PLN 

Zwiększona 
objętość 

Powiększenie głębokości pakowarki Inoxxi 427N i Inoxxi 827N 545 zł 

Zawór gazu Możliwość dogazowywania produktów (w celu 
instalacji wymagany zakup programatora) 

Inoxxi 832N (z pojedynczą 
listwą), Inoxxi 1642N 

785 zł 

Zawór gazu Możliwość dogazowywania produktów (w celu 
instalacji wymagany zakup programatora) 

Inoxxi 832N (z podwójną 
listwą), Inoxxi 2180N 

1.070 zł 

Programator Możliwość ustawienia 10 programów 
pakowania. 

Inoxxi 832N, Inoxxi 1642N 
oraz Inoxxi 2180N 

780 zł 

Sensor Wyposażenie pakowarki próżniowej w kontrolę 
sensoryczną. 
Uwaga: w tą cenę wliczony jest również 
programator 

Inoxxi 832N, Inoxxi 1642N 
oraz Inoxxi 2180N 

1.400 zł 

Soft-air Pakowarka wyposażona w funkcję łagodnego 
wpływu powietrza 
Uwaga: w tą cenę wliczony jest również 
programator 

Inoxxi 832N, Inoxxi 1642N 
oraz Inoxxi 2180N 

890 zł 

Pełen pakiet Wyposażenie pakowarki w Programator + 
Sensor + Soft-air 

Inoxxi 832N, Inoxxi 1642N 
oraz Inoxxi 2180N 

1.515 zł 

Pompa 16m3 Wyposażenie pakowarki w pompę o wydajności 
16 m3 

Inoxxi 832N 945 zł 

Pompa 21m3 Wyposażenie pakowarki w pompę o wydajności 
21 m3 

Inoxxi 1642N 1.170 zł 

 
  



Cennik urządzeń 
 

str. 13 
 

Pakowarki wolnostojące Inoxxi 
 

 
Dwie linie pakowarek wolnostojących Inoxxi. Modele Inoxxi 
2142N i 4052N wyposażone w przezroczystą pokrywę 
 
Modele 4062N i 6382N wyposażone w pokrywę wykonaną z 
stali nierdzewnej 
 
Modele 4052N, 4062N, 6382N wyposażone w standardzie w 
programator (10 programów pakowania). 
 
Możliwe opcje do pakowarek wolnostojących: 

 Zawór gazu 

 Większe pompy (do 160 m3/h) 

 Kontrola sensoryczna i soft-air 

Urządzenia wyposażone są w pompy firmy Busch.  
 

 
 

INOXXI 2142N 
INOXXI 4052N 

INOXXI 4062N 
INOXXI 6382N 

 
 

Model Charakterystyka Wymiar komory Cena netto PLN 

INOXXI 2142N 

 Wydajność pompy 21 m3/h 

 Podwójna listwa zgrzewająca, dwie 
spoiny: 420 mm 

 Wymiary komory – 440 x 420 x 220 
mm 

 Wymiary urządzenia – 665 x 640 x 
x1020 mm 

 Moc: 1300W (230V/1~/50Hz) 
 

 

17.315 zł 

INOXXI 4052N 

 Wydajność pompy 40 m3/h 

 Podwójna listwa zgrzewająca, dwie 
spoiny: 520 mm 

 Wymiary komory – 500 x 520 x 220 
mm 

 Wymiary urządzenia – 730 x 715 x 
1020 mm 

 Moc: 3300W (400 V/ 3/50Hz) 
 

 

20.600 zł 

INOXXI 4062N 

 Wydajność pompy 40 m3/h 

 Pojedyncza lub podwójna listwa 
zgrzewająca, dwie spoiny: 620 lub 520 
mm 

 Maks. wymiary komory – 620 x 505 x 
200 mm 

 Wymiary urządzenia – 720 x 770 x 
1170 mm 

 Moc: 3300W (400 V/3/50Hz) 
 

  

28.600 zł 

INOXXI 6382N 

 Wydajność pompy 63 m3/h 

 Podwójna listwa zgrzewająca, dwie 
spoiny: maksymalna długość 820 mm 

 Maks wymiary komory - 820 x 605 x 
200 mm 

 Wymiary urządzenia:  920 x 985 x 
1170mm 

 Moc pompy: 3500W (400 V/ 3/50Hz) 
 

 

36.030 zł 
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Wilki, piły 
 

Wilki do mięsa Inoxxi seria WLM 
 

Urządzenie przeznaczone do typowych 
zastosowań  w sklepach o większej 
powierzchni jak również w gastronomii.  
W celu umożliwienia efektywnej pracy 
urządzenie zostało wyposażone w silnik, 
który jest doskonale uszczelniony co 
zapobiega przedostawaniu się do jego 
wnętrza zanieczyszczeń. 
Dodatkowo osobna wentylacja silnika 
pozwala na długotrwałą i bezawaryjną 
pracę. 
Zestaw tnący Enterprise wyposażony jest w 
sito i nóż. Dostępne są także sita o różnej 
średnicy otworów. 
 
Opcja: Unger (szarpak) 3 częściowy 
 

Zestaw tnący Enterprise. 

 
 

 
Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Wilk do mięsa  
Inoxxi WLM 12 

Wydajność: 150kg/h 
Moc silnika: 750W (230V/1~/50Hz) 
Średnica sitka: 7 cm (12) 
Wymiary: 235 x 410 x 510 mm. 
Waga: 24kg 

Enterprise (sitko + nóż): 3.810 zł 
Nie ma możliwości zastosowania szarpaka 

Wilk do mięsa  
Inoxxi WLM 22 

Wydajność: 250kg/h 
Moc silnika: 1100W (230V/1~/50Hz) 
Średnica sitka: 8 cm (22) 
Wymiary: 248 x 455 x 545 mm. 
Waga: 26kg 

Enterprise (sitko + nóż): 4.550 zł 
Szarpak 3-części (Unger): 5.850 zł 

 

Nasza porada – Dlaczego wilki Inoxxi? 

Mielenie mięsa jest dość dużym obciążeniem dla urządzenia. Bez zastosowanie odpowiednich przekładni standardowe 
urządzenia dość szybko się nagrzewają. W pierwszej kolejności podgrzane jest całe mięso jakie jest mielone, później 
urządzenie się automatycznie wyłącza. 
W wilkach Inoxxi dzięki zastosowaniu specjalnych przekładni i motoreduktora udało się znacząco zmniejszyć obciążenie 
silnika, co za tym idzie wyeliminowania problemów z grzaniem się urządzenia i częstym wyłączaniem się, jak również 
wyciszyć pracę urządzenia. 
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NOWOŚĆ! Wilk do mięsa Inoxxi seria WBR-E 22 (z chłodzoną gardzielą) 
 

Urządzenie z chłodzoną gardzielą przeznaczone 
do typowych zastosowań  w sklepach o większej 
powierzchni oraz w gastronomii. 
Chłodzona gardziel pozwala na uzyskanie 
produktu o najwyższej jakości przy ciągłej pracy. 
Nie ma również potrzeby demontowania 
gardzieli pomiędzy użyciem („mieleniami”) co 
jest istotne w przypadku sklepów. 
Urządzenie w całości wykonane z stali 
nierdzewnej. 
 
Wyróżniające cechy: 

 W urządzeniu chłodzona jest gardziel i 
wlot gardzieli 

 Bardzo cicha jednostka chłodząca 
wypełniona ekologicznym gazem. 

 Gardziel wyjmowana jednym ruchem 
– łatwość czyszczenia i 
przechowywania 

 Wentylowany silnik zapewnia pracę 
bez przerw. 

 
W standardzie wyposażone w zestaw tnący 
Enterprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Model Charakterystyka Cena netto 

Wilk do mięsa  
Inoxxi WBR-E 22 

Wydajność – 250 kg/h 
Moc silnika – 1,1 kW 1,5 HP (230V/1~/50Hz) 
Średnica sitka: 8 cm (22) 
Bieg wsteczny 
Wymiary zewnętrzne: 290 x 420 x 540 mm 
Waga netto: 42 kg 

Enterprise (sitko + nóż): 6.900 zł 
Szarpak 3-części (Unger): 7.975 zł 

 

Nasza porada – Kiedy kupić wilka z chłodzoną gardzielą? 

Chłodzona gardziel znajdzie zastosowanie w dwóch przypadkach: podczas ciągłej pracy oraz gdy musimy przechowywać 
mięso w gardzieli. 
Ciągła praca w standardowych wilkach powoduje grzanie się całego urządzenia i w związku z tym mielony produkt 
przechodzący przez podgrzaną gardziel również ulega podgrzaniu. Chłodzona gardziel  eliminuje ten problem. 
Przechowywanie mięsa w chłodzonej gardzieli jest częstym przypadkiem w sklepach, które oferują klientom usługę 
mielenia na życzenie. Pomiędzy poszczególnymi „mieleniami” gardziel z resztkami mięsa należy przechowywać w 
warunkach chłodniczych lub umyć. Wilk z chłodzoną gardzielą umożliwia przechowywanie tych resztek bezpośrednio w 
gardzieli. 

 

Inoxxi WBR-E 22 
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Wilk do mięsa Inoxxi seria WB-E 32 
 

Urządzenie przeznaczone do typowych zastosowań  w sklepach 
o dużej powierzchni jak również w zastosowaniach 
produkcyjnych. 
Główne zalety urządzenia: 

 Gardziel wyjmowana jednym ruchem – łatwość 
czyszczenia i przechowywania 

 Zestaw nacinający, taca załadowcza oraz obudowa 
wykonane ze stali nierdzewnej w zwartej i eleganckiej 
obudowie 

 Wydajność – 430 kg/h 

 Bieg wsteczny 

 Możliwość zastosowania szerszej gardzieli wsadowej 
82 mm (opcja za dopłatą) 

 
 

 
Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Wilk do mięsa  
Inoxxi WB-E 32 

Wydajność: 430 kg/h 
Moc silnika: 2200 W (400V/3~/50Hz) 
Średnica sitka: 10 cm (32) 
Gardziel wsadowa: 52 mm 
Bieg wsteczny 
Wymiary: 290 x 460 x 585 mm. 
Waga: 32kg 

Enterprise (sitko + nóż): 6.670 zł 
Szarpak 5-części (Unger): 8.775 zł 

 

Wilk do mięsa Inoxxi seria WBR (z chłodzoną gardzielą i tacą) 
 

Urządzenie z chłodzoną gardzielą i tacą przeznaczone do 
typowych zastosowań  w sklepach o większej wielkości. 
Chłodzona gardziel pozwala na uzyskanie produktu o 
najwyższej jakości przy ciągłej pracy. Nie ma potrzeby 
demontowania gardzieli pomiędzy użyciem („mieleniami”). 
Urządzenie w całości wykonane z stali nierdzewnej. 
 
Wyróżniające cechy: 

 W urządzeniu chłodzona jest gardziel jak również taca 
załadowcza.  

 Bardzo cicha jednostka chłodząca wypełniona 
ekologicznym gazem. 

 Gardziel wyjmowana jednym ruchem – łatwość 
czyszczenia i przechowywania 

 Wentylowany silnik zapewnia pracę bez przerw. 
 
W standardzie wyposażone w zestaw tnący Enterprise 

 
Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Wilk do mięsa  
Inoxxi WBR 22 

Zestaw tnący Entreprise 
Wydajność – 250 kg/h 
Moc silnika – 1,1 kW 1,5 HP (230V/1~/50Hz) 
Średnica sitka: 8 cm (22) 
Bieg wsteczny 
Wymiary zewnętrzne: 310 x 438 x 490 mm 
Waga netto: 40 kg 

Enterprise (sitko + nóż): 8.990 zł 
Szarpak 5-części (Unger): 10.080 zł 
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Rożna oraz lady i szafki grzewcze 
Rożna 
 

Opiekacz do kurczaków na 16 kurczaków – Fri-jado TG4 
 

 

 4 rożna na bębnie 

 Pojemność do 16 kurczaków (1,2 kg) 

 Zastosowana kombinacja pieczenia konwekcyjnego i 

promieniowania podczerwonego 

 Sterowanie manulane (ustawienie czasu pieczenia i 

temperatury) 

 Urządzenie nastołowe (istnieje możliwość zamontowania na 

samoobsługowej szafce grzewczej) 

 Czas pieczenia ok. 90 minut (w zależności od wielkości 

kurczaka) 

 Wydajność w ciągu 6 godzin: 360/90 x 16 = 64 kurczaki 

Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Fri-jado TG 4 

Wymiary: 825 x 750 x (gł.) 590 mm 
Waga: 80 kg 
Zasilanie: 400/230 V/ 3N~/50Hz 
Moc: 5,2 KW 

Manualna: 17.510 zł 

 

Opiekacz do kurczaków na 20 kurczaków – Fri-jado TDR5 
 

 

 Pojemność do 20 kurczaków (1,2 kg) 

 Czas pieczenia ok. 60 minut (w zależności od wielkości 

kurczaka) 

 Zastosowana kombinacja pieczenia konwekcyjnego i 

promnieniowania podczerwonego 

 Sterowanie manulane (ustawienie czasu pieczenia i 

temperatury) 

 Urządzenie nastołowe (istniej możliwość zamontowania 

na samoobsługowej szafce grzewczej) 

 5 rożen na bębnie 

 Wydajność w ciągu 6 godzin: 360/60 x 20 = 120 

kurczaków 

Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Fri-jado TDR5 

Wymiary: 848 (841) x 910 x (gł.) 717 mm 
Waga: 130 kg 
Zasilanie: 400/230 V/3N~/50Hz 
Moc: 6,6 KW 

Manualna: 22.125 zł 
Programowalna: 28.080 zł 

 

Nasza porada – Dlaczego grille Fri-Jado? 

Mały pobór mocy – proszę zwrócić uwagę na mały pobór mocy w stosunku do pojemności grilla . Różnice w cenie 
urządzenia zwrócą się bardzo szybko. Przy drożejącym prądzie jest to solidny argument. 
Smaczny i soczysty kurczak – to po prostu trzeba samemu spróbować. Technologie jakie zostały zastosowane w tych 
grillach (dobrze zaprojektowany obieg powietrza, lampy podczerwone) pozwalają na osiągnięcie znakomitych rezultatów. 
Szybkie – proces pieczenia nie przekracza 1 godziny. Praktycznie dla każdego grilla. 
Nie tylko kurczak – sam się przekonaj jak smaczna jest również karkówka, boczek, szynka. My próbowaliśmy i cały czas 
pamiętamy ten smak. 
Automycie – nowe technologie w służbie pracownika - mamy takie grille! Zapytaj nas. 
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Opiekacz do kurczaków z szafką grzewczą samoobsługową  

Fri-jado SpaceSaver  

 
Rożno TDR 5: 

1. 5 rożen na bębnie 

2. Pojemność do 20 kurczaków (1,2 kg) 

3. Czas pieczenia ok. 60 minut (w zależności od 

wielkości kurczaka) 

4. Wyłącznik bezpieczeństwa przy otwarciu drzwi. 

5. Podwójne szkło w drzwiach zapewnia 

bezpieczeństwo pracy. 

6. Nie ma potrzeby podłączania wody i odpływu. 

7. Wersja rożna z programatorem umożliwia 

zaprogramowanie 99 programów z 3 etapami 

pieczenia a złącze USB daje możliwość prostego 

wprowadzania programów. Dodatkowo 

wyposażona w funkcję EKO, która pozwala na 

zaoszczędzenie do 5% energii w porównaniu do 

konkurencji.  

8. Waga: 130 kg 

9. Zasilanie: 400/230 V/3N~ 

10. Moc: 6,6 KW 

Szafka grzewcza MDS 86: 

11. Specjalnie przystosowana do samoobsługi 

12. Dwie półki do prezentacji produktu, niezależne 

drzwiczki z tyłu szafki. 

13. Czas utrzymywania produktów: do 4 godzin (w 

zależności od rodzaju produktu) 

14. Temperatura utrzymywana: 65-70 st. C 

15. Oświetlenie każdej półki niezależne 

16. Specjalne kurtyny powietrzne zapewniają 

oszczędność energii 

17. Wyposażona w „zderzak od wózków sklepowych” 

18. Waga: 155 kg 

19. Zasilanie: 230 V / 1~ 

20. Moc: 3,2 KW 

Model Cena netto PLN 

Fri-jado SpaceSaver z rożnem manualnym 46.760 zł 

Fri-jado SpaceSaver z rożnem programowalnym 52.815 zł 
 

 
Koncepcja ustawienia rożna SpaceSaver w sklepie 
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Rożna Fri-jado TDR s autoclean z systemem automycia 
 

 
Informacje podstawowe: 

1. Rożen z funkcją automycia wykorzystującym system Fri-Jado 

Rotisserie Cleaner 

2. Nowoczesny i intuicyjny panel sterowania. 

3. 5 (TDR5) lub 8 szpikulców o pojemności 4 lub 5 kurczaków 

(do 1.2 kg) każdy daje łączną pojemność: 

 20 kurczaków dla TDR 5 i 

 40 kurczaków dla TDR 8 i 

4. Czas pieczenia: ok. 1 h 

5. Wyposażone w przednie i tylne drzwiczki 

6. W standardzie tłuszcz zbierany do pojemnika. Na 

zamówienie możliwość przystosowania do innych systemów 

odprowadzania tłuszczu (worki, bezpośrednie połączenie do 

separatora etc). 

7. Możliwość zaprogramowania 250 programów pieczenia. 

Każdy program z 9 krokami. 

8. Technologia Cooking Corrections, która dostosowuje cykl 

pieczenia do załadunku. Pozwala oszczędzać energię. 

9. Możliwość użycia urządzenia do pieczenia innych produktów 

mięsnych (wołowina, wieprzowina etc.) 

10. Port USB pozwalający na szybkie wgranie programów 

pieczenia. 

 
 

Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Fri-jado TDR 5 s 
auto-clean 

 Moc: 6,6 kW (400/3/50Hz) 

 Wymiary: 885 x 760 x 1735 mm (z okapem gł: 896 mm wys.: 2069 mm), 

 Waga: 180 kg 

51.250 zł 
Okap: 12.150 zł 

Fri-jado TDR 8 s 
auto-clean 

 Moc: 13,6 kW (400/3~/50Hz) 

 Wymiary: 1050 x 915 x 1800 mm (z okapem gł: 1079 mm wys.: 2126 mm), 

 Waga: 245 kg 

58.520 zł 
Okap: 13.790 zł 

Zestaw do 
mycia 

 Zestaw umożliwiający przeprowadzenie 18 myć rożna (4 saszetki na jedno 
mycie) 

 1 zestaw do głębokiego czyszczenia (Deep Cleaner). Nie zastępuje 
standardowego mycia. 

495 zł 

 

   
Dokładne autoczyszczenie Intuicyjny programator Możliwość zestawiania urządzeń 
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Lady i szafy grzewcze 
 

Lada grzewcza Fri-jado Hot Deli  
 

 
Podstawą Hot Deli Essential i Self-serve jest prostota. Wszystkie 
podstawowe funkcje są umieszczone w szafkach o wysokiej 
jakości i wykończenia. Lady charakteryzują się doskonałymi 
warunkami przechowywania. Twoje produkty będą zawsze 
świeże.  
 
Hot Deli Premium jest w pełni funkcjonalna, posiada niezależne, 
górne promieniowanie cieplne do sterowania wilgotnością w 
każdej sekcji GN. W celu zapewnienia idealnych warunków 
przechowywania, nawilżanie może odbywać się na 4 różnych 
poziomach. Łagodny przepływ powietrza pozwala przetrzymać  
i pokazać różnorodne produkty spożywcze o różnych 
wymaganiach. 
 
Najważniejsze cechy: 

 Ogrzewanie obiegiem ciepłego powietrza 

 Zakrzywiona szyba 

 Dostępne w wersji Essential, Premium i Self-Serve 

 Plug and play 

 Długi czas przechowywania produktów  w oparciu o stałą 
temperaturę i łagodny przepływ powietrza 

 Temperatura produktu utrzymywana na poziomie 65-70 ° 
C 

 Oświetlenie halogenowe wzmocnione reflektorem 
zapewnia atrakcyjną promocję 

 Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca maksymalną 
wygodę operatora 

 Lustrzane drzwi przesuwne po stronie operatora 

 Wnętrze ze stali nierdzewnej 
 
Lady grzewcze Hot Deli curved Premium, posiadają dodatkowo: 

 4-stopniowe nawilżanie pozwalające na utrzymanie produktów w optymalnych warunków grzewczych 

 Nawilżanie regulowanie na każdą z sekcji osobno co pozwala na przechowywanie różnych typów produktów 
spożywczych w witrynie (np. kurczak może być nawilżany inaczej niż warzywa) 

 Górne promieniowanie cieplne na każdą sekcję osobno 

 Elektroniczny panel sterowania 
 

Model Charakterystyka 
Cena netto PLN dla szafek 

zaokrąglonych 

Hot Deli 3 

Pojemność: 3 sekcje każda o pojemności: GN 1/1 + GN 1/3 
Wymiary (mm): 1086 (szer.) x 1058 (głęb.) x 960 (wys.) 1420 (z szafką) 
Waga (kg): 134-153kg 
Moc: 3,7-4,6 kW 
Zasilanie: 400V/3~/50Hz 

Essential: 21.480 zł 
Premium: 30.000 zł 
Self-serve: 22.490 zł 
Podstawa: 4.535 zł 

Hot Deli 4 

Pojemność: 4 sekcje każda o pojemności: GN 1/1 + GN 1/3 
Wymiary (mm): 1419 (szer.) x 1058 (głęb.) x 960 (wys.) 1420 (z szafką) 
Waga (kg): 151-175kg 
Moc: 4-4,9 kW 
Zasilanie: 400V/3~/50Hz 

Essential: 23.160 zł 
Premium: 32.220 zł 
Self-serve: 24.675 zł 
Podstawa: 5.330 zł 

Hot Deli 5 

Pojemność: 5 sekcji każda o pojemności: GN 1/1 + GN 1/3 
Wymiary (mm): 1752 (szer.) x 1058 (głęb.) x 960 (wys.) 1420 (z szafką) 
Waga (kg): 158-187kg 
Moc: 4,2-5,1 kW 
Zasilanie: 400V/3~/50Hz 

Essential: 24.845 zł 
Premium: 34.440 zł 
Self-serve: 26.860 zł 
Podstawa: 5.675 zł 
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Szafki grzewcze Fri-jado Multideck 
 

 
Samoobsługowe szafki grzewcze Multideck zapewniają 
bardzo dobre warunki przechowywania gorących 
produktów. Technologia „gorącego koca” zapewnia 
optymalne warunki przechowywania zapakowanych 
produktów przy niewielkich nakładach energetycznych.  
Unikalny design szafek i ich szeroki wybór pozwala na 
łatwe dobranie odpowiedniego produktu do posiadanej 
przestrzeni. 
 
Najważniejsze cechy: 

 Trzy szerokości: szafek 60, 100 i 120 cm 

 W każdej szerokości modele 4 i 5-cio półkowe 

 Ogrzewanie obiegiem ciepłego powietrza w 
opatentowanej technologii „gorącego koca” 

 Każda półka posiada niezależne oświetlenie 
oraz listę cenową. 

 Opcjonalnie możliwość załadunku szafek od tyłu 
 

Model Charakterystyka Cena netto PLN  

Multideck 60-4 
Wymiary: 600x790x1972 mm 
Moc: 3,0 kW (230V/1~/50Hz) 

30.170 zł 

Multideck 60-5 
Wymiary: 600x790x1972 mm 
Moc: 3,6 kW (400V/3~/50Hz) 

31.960 zł 

Multideck 100-4 
Wymiary: 1000x790x1972 mm 
Moc: 4,5 kW (400V/3~/50Hz) 

33.075 zł 

Multideck 100-5 
Wymiary: 1000x790x1972 mm 
Moc: 5,4 kW (400V/3~/50Hz) 

34.860 zł 

Multideck 120-4 
Wymiary: 1200x790x1972 mm 
Moc: 5,4 kW (400V/3~/50Hz) 

34.150 zł 

Multideck 120-5 
Wymiary: 1200x790x1972 mm 
Moc: 6,5 kW (400V/3~/50Hz) 

35.940 zł 

 

Szafka grzewcza Fri-jado Hot Island 
 

Dwupoziomowa szafka grzewcza z systemem grzewczym typu „gorący koc” utrzymująca 
zapakowane produkty w temperaturze 65 st. C. 
Idealny widok na produktu pod każdym kątem. 
Boczne ścianki uchylane w celu łatwiejszego dostępu przy czyszczeniu. 
Listwy cenowe oraz podświetlenie dla każdej półki osobno. 
Łączna powierzchnia półek: 2,12 m2. 
Szerokość urządzenia: 1.190 mm 
Wysokość: 1.518 mm 
Powierzchnia na podłodze: 1,6 m2 

 

Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Fir-jado Hot Island 
Wymiary zewnętrzne: 1190 x 1305 x 1518 mm 
Masa: 284 kg 
Moc: 4,3 kW (400V/3~/50Hz) 

 32.620 zł 
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Piece piekarnicze i gastronomiczne 
 

Piece gastronomiczne 
 

Piec gastronomiczny Inoxxi G4 (4 poziomy) 
 

Informacje podstawowe: 
11. Piec konwekcyjno-parowy 

12. Pojemność pieca: 4 x GN 1/1 

13. Odstęp pomiędzy poziomami: 75 mm 

14. Ilość wiatraków: 2 

15. Maksymalna temperatura: 270 Co 

16. Sterowanie: elektromechaniczne lub 

elektroniczne 

17. Zewnętrzne wykończenie: stal nierdzewna 

18. Wewnętrzne wykończenie: stal nierdzewna 

AISI 304 

Parametry techniczne: 
19. Moc: 6,3 kW (400V/3~/50Hz) 
20. Wymiary: (WxDxH) 940 x 870 x 650 mm 
21. Waga: 72 kg 

 

 

Model Charakterystyka Cena netto 

Piec Inoxxi G4E 

 Sterowanie elektromechaniczne 

 Timer: 120 min 

 Ilość szybkości wiatraka: 1 

9.960 zł 

Piec Inoxxi G4D 

 Sterowanie: elektroniczne 

 Możliwość zaprogramowania do 60 programów z 5 fazami pieczenia 

 Max długość programu 9h 59 min 

 Ilość szybkości wiatraka: 3 

 Automatyczne mycie: opcjonalne 

11.310 zł 

Automatyczne 
mycie 

 Tylko dla pieca Inoxxi G4D 2.600 zł 

Podstawa 
 Wymiary: 940 x 830 x 880 (wys.) 

 Pojemność: 7 tac GN 1/1 
2.600 zł 

Okap do pieca Okap z wyciągiem 4.985 zł 

 
Panele sterujące dla wszystkich pieców gastronomicznych Podstawa pod piece gastronomiczne 

elektromechaniczny elektroniczny LCD  
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Piec gastronomiczny Inoxxi G6 (6 poziomów) 
 

Informacje podstawowe: 
1. Piec konwekcyjno-parowy 

2. Pojemność pieca: 6 x GN 1/1 

3. Odstęp pomiędzy poziomami: 

75 mm 

4. Ilość wiatraków: 2 

5. Maksymalna temperatura: 

270 Co 

6. Sterowanie: 

elektromechaniczne, 

elektroniczne lub wyświetlacz 

LCD 

7. Zewnętrzne wykończenie: stal 

nierdzewna 

8. Wewnętrzne wykończenie: 

stal nierdzewna AISI 304 

Parametry techniczne 

 Moc: 9,3 kW (400V/3~/50Hz) 

 Wymiary: (WxDxH) 940 x 910 x 
775 mm, 

 Waga: 80 kg 
 

 

Model Charakterystyka Cena netto 

Piec Inoxxi G6E 

 Sterowanie elektromechaniczne 

 Timer: 120 min 

 Ilość szybkości wiatraka: 1 

11.480 zł 

Piec Inoxxi G6D 

 Sterowanie elektroniczne 

 Możliwość zaprogramowania do 60 programów z 5 fazami pieczenia 

 Max długość programu 9h 59 min 

 Ilość szybkości wiatraka: 3 

12.340 zł 

Piec Inoxxi G6L 

 Sterowanie LCD 

 Możliwość zaprogramowania 90 programów z 10 fazami 

 Automatyczny system sterowania wilgotnością 

 Max długość programu 9h 59 min 

 Ilość szybkości wiatraka: 3 

15.255 zł 

Automatyczne 
mycie 

 Tylko dla pieca Inoxxi G6D i G6L 2.600 zł 

Podstawa 
 Wymiary: 940 x 830 x 880 (wys.) 

 Pojemność: 7 tac GN 1/1 
2.600 zł 

Okap do pieca   4.985 zł 
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Piec gastronomiczny Inoxxi G10 (10 poziomów) 
 

Informacje podstawowe: 
1. Piec konwekcyjno-parowy 

2. Pojemność pieca: 10 x GN 1/1 

3. Odstęp pomiędzy poziomami: 75 

mm 

4. Ilość wiatraków: 3 

5. Maksymalna temperatura: 270 Co 

6. Sterowanie: elektromechaniczne, 

elektroniczne lub wyświetlacz LCD 

7. Zewnętrzne wykończenie: stal 

nierdzewna 

8. Wewnętrzne wykończenie: stal 

nierdzewna AISI 304 

Parametry techniczne 

 Moc: 14 kW (400V/3~/50Hz) 

 Wymiary: (WxDxH) 940 x 910 x 
1075 mm, 

 Waga: 95 kg 

 
Model Charakterystyka Cena netto 

Piec Inoxxi G10E 

 Sterowanie elektromechaniczne 

 Timer: 120 min 

 Ilość szybkości wiatraka: 1 

17.000 zł 

Piec Inoxxi G10D 

 Sterowanie elektroniczne 

 Możliwość zaprogramowania do 60 programów z 5 fazami pieczenia 

 Max długość programu 9h 59 min 

 Ilość szybkości wiatraka: 3 

17.995 zł 

Piec Inoxxi G10L 

 Sterowanie LCD 

 Możliwość zaprogramowania 90 programów z 10 fazami 

 Automatyczny system sterowania wilgotnością 

 Max długość programu 9h 59 min 

 Ilość szybkości wiatraka: 3 

 19.960 zł 

Automatyczne 
mycie 

 Tylko dla pieca Inoxxi G10D i G10L 2.600 zł 

Podstawa 
 Wymiary: 940 x 830 x 7300 (wys.) 

 Pojemność: 5 tac GN 1/1 
2.600 zł 

Okap do pieca Okap z wyciągiem 4.985 zł 
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Piece piekarnicze 
 

Piece piekarnicze Inoxxi B4 (4 poziomy)  
Informacje podstawowe: 

1. Piec konwekcyjno-parowy 

2. Wielkość: 4 tace 600x400 z odstępem  

80 mm 

3. Ilość wiatraków: 2 (dwukierunkowe) 

4. Maksymalna temperatura 270 Co 

5. Możliwość sterowania zaparowaniem 

6. Materiały: stal nierdzewna wewnątrz i 

na zewnątrz. 

Dane techniczne: 

 Moc: 6,3 kW (400V/3~/50Hz) 

 Wymiary: 940 x 870 x 645 mm 

 Waga: 72 kg 

 

Model Charakterystyka Cena netto 

Piec Inoxxi B4E 
 Sterowanie elektromechaniczne (4 pokrętła) 

 Timer: 120 min 
9.650 zł 

Piec Inoxxi B4D 

 Sterowanie elektroniczne 

 Możliwość ustawienia 3 szybkości wiatraka 

 Możliwość zaprogramowania 60 programów z 5 fazami pieczenia 

 Max czas pieczenia: 9 h 59 min 

10.120 zł 

Okap do pieca Okap z wyciągiem 4.985 zł 

Podstawa pod piec 
 Wymiary: 940 x 830 x 880 mm 

 Pojemność: 7 tac 600x400 
2.600 zł 

 
 

Piece piekarnicze Inoxxi B6 (6 poziomów) 
 

Informacje podstawowe: 
1. Piec konwekcyjno-parowy 

2. Wielkość: 6 tac 600x400 z odstępem  80 

mm 

3. Ilość wiatraków: 2 (dwukierunkowe) 

4. Maksymalna temperatura 270 Co 

5. Możliwość sterowania zaparowaniem 

6. Materiały: stal nierdzewna wewnątrz i 

na zewnątrz. 

Dane techniczne: 

 Moc: 9,3 kW (400V/3~/50Hz) 

 Wymiary: 940 x 910 x 770 mm 

 Waga: 80 kg 

 
 

Model Charakterystyka Cena netto 

Piec Inoxxi B6E 
 Sterowanie elektromechaniczne (4 pokrętła) 

 Timer: 120 min 
11.000 zł 

Piec Inoxxi B6D 

 Sterowanie elektroniczne 

 Możliwość ustawienia 3 szybkości wiatraka 

 Możliwość zaprogramowania 60 programów z 5 fazami pieczenia 

 Max czas pieczenia: 9 h 59 min 

11.700 zł 

Okap do pieca  Okap z wyciągiem 4.985 zł 

Podstawa pod piec 
 Wymiary: 940 x 830 x 880 mm 

 Pojemność: 7 tac 600x400 
2.600 zł 
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Piece piekarnicze Inoxxi B10 (10 poziomów) 
 

Informacje podstawowe: 
1. Piec konwekcyjno-parowy 

2. Wielkość: 6 tac 600x400 z 

odstępem  80 mm 

3. Ilość wiatraków: 3 

(dwukierunkowe) 

4. Maksymalna temperatura 

270 Co 

5. Możliwość sterowania 

zaparowaniem 

6. Materiały: stal 

nierdzewna wewnątrz i na 

zewnątrz. 

Dane techniczne: 

 Moc: 14 kW 

(400V/3~/50Hz) 

 Wymiary: 940 x 910 x 

1070 mm 

 Waga: 95 kg 

 

 
Model Charakterystyka Cena netto 

Piec Inoxxi B10E 
 Sterowanie elektromechaniczne (4 pokrętła) 

 Timer: 120 min 
14.985 zł 

Piec Inoxxi B10D 

 Sterowanie elektroniczne 

 Możliwość ustawienia 3 szybkości wiatraka 

 Możliwość zaprogramowania 60 programów z 5 fazami pieczenia 

 Max czas pieczenia: 9 h 59 min 

15.735 zł 

Okap do pieca Okap z wyciągiem 4.985 zł 

Podstawa pod piec 
 Wymiary: 940 x 830 x 730 mm 

 Pojemność: 5 tac 600x400 
2.600 zł 
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Wybrane urządzenia do obróbki mięsa 
 

Mieszałki do farszu Inoxxi MD 
 

Mieszałka do farszu mięsa jest 
urządzeniem wolnostojącym, 
wyposażonym w kółka dla łatwiejszego 
przemieszczania. Maszyna jest w całości 
wykonana ze stali nierdzewnej. Oferuje 
dużą wydajność połączoną z 
niezawodnością. Zainstalowany system 
bezpieczeństwa pozwala na wydajną pracę 
wyłączając urządzenie podczas próby 
otworzenia pokrywy.  
Mieszałka wyposażona jest w podwójne 
mieszacze, które wraz z łopatami można w 
prosty sposób zdemontować w celu 
czyszczenia. 

 

 

Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Mieszałka do farszu 
Inoxxi MD 50 

Ilość noży: 2 

Pojemność misy: 50 l / ~42 kg 

Silnik – 1,85 kW 2,5 HP (400V/3~/50Hz) 

Wentylowany silnik 

Waga netto: 127 kg 

Wymiary zewnętrzne: 815 x 500 x 1.190 mm 

17.590 zł 

Mieszałka do farszu 
Inoxxi MD 90 

Ilość noży: 2 

Pojemność misy: 90 l /~ 80 kg 

Silnik – 1,85 kW 2,5 HP (400V/3~/50Hz) 

Wentylowany silnik 

Waga netto: 137 kg 

Wymiary zewnętrzne: 1.185 x 500 x 1.190 mm 

18.990 zł 

Mieszałka do farszu 
Inoxxi MD 120 

Ilość noży: 2 

Pojemność misy: 120 l / ~100 kg 

Silnik – 1,85 kW 2,5 HP (400V/3~/50Hz) 

Wentylowany silnik 

Waga netto: 147 kg 

Wymiary zewnętrzne: 1.100 x 555 x 1.250 mm 

21.160 zł 
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Nadziewarki do farszu Inoxxi NX 
 

Nadziewarki wertykalne oferują najnowsze 
rozwiązania technologiczne w przystępnej cenie. 
Każde urządzenie z tej serii zostało zaprojektowane z 
myślą o wydajności i sprostaniu najbardziej 
rygorystycznym wymaganiom z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny. Maszyny te są szczególnie 
przydatne przy produkcji kiełbas z zawartością 
składników płynnych. Wertykalna konstrukcja 
gwarantuje równomierne rozprowadzenie tych 
składników w procesie formowania. Korpus i tłok 
maszyny w całości wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Urządzenia te są niezwykle łatwe w obsłudze i 
konserwacji dzięki możliwości demontażu wszystkich 
podzespołów.  

 W standardzie dostarczane są lejki ze stali 

nierdzewnej o średnicy 14, 22 30 mm 

 Demontowalny cylinder z stali nierdzewnej 

 Urządzenie na 4 kółkach 

 Możliwość dostosowywania prędkości tłoczenia 

 Start/stop obsługiwany kolanem 

 Wszystkie elementy elektryczne zamontowane w 

wodoszczelnym pudełku (IP56) 

    
Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Nadziewarka do farszu 
Inoxxi NX 22 

Pojemność (litry): 22 

Pojemność (kg): 19 

Silnik: 520 W (0,7 HP). 

Napięcie: 400V/3~/50Hz 

Waga: 119 kg 

15.225 zł 

Nadziewarka do farszu 
Inoxxi NX 32 

Pojemność (litry): 32 

Pojemność (kg): 27 

Silnik: 520 W (0,7 HP). 

Napięcie: 400V/3~/50Hz 

Waga: 125 kg 

16.615 zł 

Nadziewarka do farszu 
Inoxxi NX 45 

Pojemność (litry): 45 

Pojemność (kg): 38 

Silnik (380V): 520 W (0,7 HP). 

Napięcie: 400V/3~/50Hz 
Waga: 137 kg 

21.070 zł 
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Wilk wolnostojący Inoxxi WLS 750-32 
 

Wolnostojący wilk do mięsa w całości wykonany z stali 
nierdzewnej. 
Powiększony otwór wsadowy zapewnia lepsza wydajność 
niż standardowe wilki o rozmiarze gardzieli 32. 
Wentylowany silnik czyni go idealnym urządzeniem tam 
gdzie jest wymagana ciągła praca. 
Bardzo łatwy w utrzymaniu w czystości pozwala na wydajną 
i szybką pracę.  
 
Wymiary urządzenia 
 

  
Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Wilk do mięsa 
Inoxxi WLS 750-32 
 

Wydajność – 750 kg/h (12,5 kg/min) 
Średnica gardzieli: 32 
Wymiary wlotu do gardzieli: 92/79 mm 
Moc silnika – 3 kW; 4 HP (400V/3~/50Hz) 
Waga netto: 74 kg 
Bieg wsteczny 
Wentylowany silnik 

Enterprise (sitko + nóż): 14.875 zł 
Szarpak 5-części (Unger): 17.665 zł 

 

Systemy cięcia 
System Enterprise System Unger S3 System Unger S5 
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Wysokowydajny wilk Inoxxi WLS 1500-32 
 

Wolnostojący wilk do mięsa w całości wykonany z stali 
nierdzewnej. 
Bardzo łatwy w utrzymaniu w czystości pozwala na 
wydajną i szybką pracę. 
Możliwość zastosowanie dwóch rodzajów misy (do 
wyboru płaska lub skośna boczna). W standardzie misa 
skośna tak jak na zdjęciu. 
Możliwość zwiększenia mocy silnika. 
 

 

 
Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Wilk do 
mięsa 
Inoxxi WLS 
1500-32 
 

 Wydajność – 1500 kg/h (25 kg/min) 

 Średnica gardzieli: 32/98 mm 

 Wymiary wlotu do gardzieli:  

116/105 mm 

 Pojemność misy: 

o Płaska: 66kg 

o Skośna i skośna boczna: 

85kg 

 Moc silnika – 4,1 kW/5,5 HP lub 5,3 

kW/7 HP 

 Zasilanie: 400V/3/50Hz 

 Waga netto: 117 kg 

 Bieg wsteczny 

Inoxxi WLS 1500-32  
(z systemem Enterprise i silnikiem 4,1 kW) 

22.780 zł 

Inoxxi WLS 1500-32  
(z systemem Unger S5 i silnikiem 4,1 kW) 

27.200 zł 

Inoxxi WLS 1500-32  
(z systemem Enterprise i silnikiem 5,3 

kW) 
24.680 zł 

Inoxxi WLS 1500-32  
(z systemem Unger S5 i silnikiem 5,3 kW) 

28.365 zł 
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Piły do mięsa, ryb i drobiu Inoxxi BS 
 

Profesjonalne piły Inoxxi przeznaczone do cięcia zamrożonego lub surowego mięsa z kośćmi, ryb i drobiu. Są niezwykle 
łatwe w obsłudze i czyszczeniu. Przeznaczone do użytku w sklepach i mniejszych zakładach przemysłowych.  
 
Dzięki zaawansowanym systemom zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa. Części elektryczne zabezpieczone są 
przed ingerencją wody. Zainstalowano również zabezpieczenie przed uruchomieniem piły przy zdjętej osłonie noża.  
 
Korpusy wykonane zostały z anodowanego aluminium, w środku zaś pokryte są specjalną powłoką, do której nie 
przywierają zanieczyszczenia. Dzięki temu są odporne na kwas i soki z mięsa. Stół roboczy i prowadnica wykonane są ze 
stali nierdzewnej. 
 

Inoxxi BS 155T 

 
 

Inoxxi BS 182T 

 
 

Model Charakterystyka Cena netto PLN 

Piła do mięsa 
Inoxxi BS 155T 

Szerokość (głębokość) cięcia: 182mm 
Wysokość cięcia: 215 mm 
Wielkość stołu roboczego: 390 x 435mm 
Długość taśmy tnącej: 1550 mm 
Prędkość brzeszczotu: 15 m/s 
Moc silnika: 750W (230V/1~/50Hz) 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 435 x 845 x 425mm 
Waga: 33kg 

6.880 zł 

Piła do mięsa 
Inoxxi BS 182T 

Szerokość (głębokość) cięcia: 189mm 
Wysokość cięcia: 300 mm 
Wielkość stołu roboczego: 300 x 435mm 
Długość taśmy tnącej: 1820 mm 
Prędkość brzeszczotu: 16 m/s 
Moc silnika: 750W (230V/1~/50Hz) 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 435 x 1015 x 435mm 
Waga: 36kg 

8.290 zł 
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Szafy do sezonowania mięsa Inoxxi KDS 
 

 
Sezonowanie na sucho polega na przetrzymywaniu dużych porcji wołowiny w specjalnych warunkach przez czas od kilku 
tygodni do nawet kilku miesięcy przed pokrojeniem ich na steki. 
Ten tradycyjny proces obywa się bez opakowań, a uzyskanie wyrobów o konsekwentnie wysokiej jakości wymaga 
skrupulatnej kontroli warunków dojrzewania. To właśnie dlatego niewiele restauracji i sklepów mięsnych decyduje się na 
samodzielną produkcję takich wyrobów. 
Szafy do sezonowania mięsa Inoxxi uczynią ten proces o wiele łatwiejszym a elegancki wyglądu urządzeń będzie ozdobą 
każdej restauracji lub sklepu. 
 

Informacje ogólne o produktach 

 Temperatura i nawilżenie ustawiane za pomocą elektronicznego systemu sterowania 

 Wykonany w całości ze stali nierdzewnej 

 Gaz w jednostce chłodzącej: 55 gr R600a 

 W cenę wliczony stelaż na mięso, taca ociekowa 

 Możliwość wyposażenia w podświetlany panel z logiem lub innym dowolnym napisem 

 

Inoxxi KDS 600 

 

Inoxxi KDS 900 

 
 Wymiary urządzenia (bez podstawy):  

900 x 600 x 500 mm 

 Pobór mocy: 250 W 

 Masa: 53,2 kg 

 

 Wymiary urządzenia (bez podstawy):  

900 x 900 x 500 mm 

 Pobór mocy: 250 W 

 Masa: 84,8 kg 

Cena netto: 11.840 zł Cena netto: 17.700 zł 
 
 

 
 
W ofercie posiadamy również inne wymiary szaf oraz istniej możliwość wyprodukowania szaf pod Państwa 
zamówienie – prosimy pytać.  
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Urządzenia do produkcji spożywczej 
 

Model Charakterystyka Zdjęcie Cena netto PLN 

Inoxxi 
TS8 

Urządzenie do pakowania próżniowego w tackach 
Możliwość zaprogramowania 9 programów 
Maksymalny rozmiar tacki: 260 x 180 x 100 mm 
Pompa: 8 m3/h 
Złącze gazu 
Wymiary urządzenia: 34 x 64 x 67 mm 
Cena zawiera jedna formę na tacki 

 

Cena od:  
41.700 zł 

Inoxxi 
6362 

Pakowarka próżniowa dwukomorowa 
Wydajność pompy: 63 m3 / h 
Podwójna listwa zgrzewająca 
Wymiary komory: 620 x 520 x 230 (wysokość) mm 
Wymiary urządzenia: 1440 x 920 x 1210 mm 
Zasilanie: 400 V / 3~ /  50 Hz 
Moc: 4,4 kW 
Waga: 350 kg 

 

Cena od:  
49.600 zł 

Inoxxi 
HPM 
653 

Automatyczna prasa do hamburgerów  
Możliwość produkowania hamburgerów w różnych 
rozmiarach i wadze. 
Możliwość stosowania różnych wsadów: mięso 
czerwone i białe, ryby, mieszanki mięsa z chlebem, 
jajkami etc. 
Pojemność zbiornika: 23 l 
Wydajność: 2100 szt./h 
Moc: 0,75 kW 
Wielkość końcowego produktu: 90, 100, 110 lub 120 
mm średnica 
Waga urządzenia: 50 kg 
Cena zawiera jedną formę  

Cena od: 
25.300 zł 

Inoxxi 
MBM 

Automatyczna formierka do klopsów  
Możliwość zastosowania różnych cylindrów 
formujących pozwalających na uzyskanie produktu o 
różnej średnicy 
Wydajność: 4000 szt./h 
Moc: 0,18 kW 
Wielkość produktu: 28, 33, 36 lub 39 mm średnica 
Gramatura produktu: 13 – 45 g 
Waga urządzenia: 59 kg 
Cena zawiera jedną formę 

 

Cena od: 
21.200 zł 
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Materiały eksploatacyjne 
 
Opakowania te służą do pakowania próżniowego (vaccum) oraz w atmosferze 
gazu obojętnego w pakowarkach próżniowych komorowych. Do ich produkcji 
stosowana jest  folia wielowarstwowa barierowa PA-PE (poliamidowo-
polietylenowa), pięciowarstwowa. Woreczki do pakowarki próżniowej 
wykonane z tego gatunku folii mogą służyć do pakowania mięs, wędlin, serów, 
kwaszonek, ryb, owoców morza, dań gotowych itp. Standardowa grubość folii 
z jakiej produkowane są woreczki to ok. 70 µm. Pojedyncze opakowanie 
zawiera 100 sztuk woreczków do pakowarki próżniowej komorowej. Nasze 
woreczki pasują do wszystkich modeli pakowarek próżniowych komorowych 
dostępnych na rynku.  
 

Rozmiar  
(pierwsza wartość jest szerokością 
wlotu woreczka) 

Cena netto  
(opakowanie 100 szt.)  

16 X 17,5 CM 9,45 zł 

16 X 20 CM 9,77 zł 

16 X 23 CM 9,98 zł 

16 X 35 CM 15,33 zł 

18 x 25 CM 12,08 zł 

18 X 28 CM  12,18 zł 

18 X 32 CM 13,97 zł 

20 X 20 CM 11,55 zł 

20 X 25 CM 14,28 zł 

20 X 30 CM 15,96 zł 

25 X 25 CM 17,85 zł 

25 X 30 CM  15,96 zł 

25 X 35 CM 23,89 zł 

25 X 40 CM 24,57 zł 

30 X 35 CM 25,20 zł 

30 X 40 CM 33,60 zł 

30 X 45 CM 40,95 zł 

35 X 45 CM 28,67 zł 

40 X 50 CM 56,70 zł 

44 X 35 CM 47,25 zł 

45 X 60 CM 59,85 zł 

 
 
 
 
 

  

Kontakt bezpośredni 
Agnieszka Wawrzonek 
+48 728 346 256 
a.wawrzonek@uniscale.pl 
 

mailto:a.wawrzonek@uniscale.pl
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Dane kontaktowe 
 

Kontakt 
UNISCALE Sp. z o.o. 
ul. Opłotek 29 
01-940 Warszawa 
 
tel. 22 569 52 50 
faks 22 569 52 51 
handlowy@uniscale.pl 
 

Kontakt bezpośredni 
Winicjusz Wojciechowski 
+48.609.100.431 
w.wojciechowski@uniscale.pl 
 
Daniel Momot 
+48 882 011 163 
d.momot@uniscale.pl 
 
Agnieszka Lewkowicz 
+48. 728 346 256 
a.lewkowicz@uniscale.pl  
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