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OFERTA NR. 295/17    DATA 22/02/2017 

Obiect: oferta noastra cea mai buna 

 
01. n. 1 Rezervor de spălare                                                                        € 990,00 

Realizat în întregime din oțel inoxidabil AISI 304.  
Dim. 100*70*85 

 

 
02. n. 1 Masă de sortare                                                                               € 1.850,00                                

Realizată în întregime din oțel inoxidabil AISI 304 cu: 
- plan de lucru prevăzut cu margine anti-cădere.  
- margini polizate 
- cadru pe roți cu suport din oțel inoxidabil 
- orificiu frontal pentru produsul rezultat pentru spălare sau gătire 
- orificii laterale pentru evacuarea deșeurilor de produs.  
- cârlige pentru fixarea pungilor de gunoi 
Dim. 183*105*90 

 

 
03. n. 1 Masă de lucru                                                                                   € 580,00 

Dim. 180*70*85 
Realizată în întregime din oțel inoxidabil AISI 304 cu: 

 picioare reglabile 

 structură în oțel profilat  
  



 
 

 
 

   raft superior consolidat 

 raft inferior 
 

 
04. n. 1 Chiuvetă montată pe perete cu acționare la genunchi încorporată    € 250,00 

Dim. 40*34*60. Realizată din oțel inoxidabil 
 

 
 

05. n. 1 Mașină de spălat fructe și legume                                                                                    € 6.700,00 
Ideală pentru spălarea, rapidă și autonomă, a fructelor și legumelor.  
Echipată cu: 
- Structură externă din oțel inoxidabil AISI 304 
- Rezervor de spălare din oțel inoxidabil AISI 304 
- Sistem patentat pentru reducerea consumului de apă fără afectarea eficienței mașinii. Sistemul asigură un 
filtru de apă, purificând-o prin înlăturarea pământului, pietrișului și a altor contaminanți și repunerea acesteia 
în circulație.  
- Rezervor interior de spălare creat pentru o manevrare adecvată a apei și formarea unui vortex pentru a 
obține rezultate bune de curățare chiar și în cazul produselor delicate ce necesită un flux scăzut.  
- Sistem pentru reglarea manuală a fluxului de apă, în funcție de alimentele ce trebuie tratate.  
- Pompă electrică pentru sistemul de manevrare a apei, cu dimensiuni mari, adecvată pentru utilizarea 
continuă.  
- Grilaj pe fundul rezervorului pentru a separa orice depozite de pământ, sau alte materiale, din ciclul normal.  
- Panou de comandă hidro-protejat cu tastatură de 24 Volți, pe baza regulamentelor existente EMPI, CEI.  
- Supapă de preaplin pentru a garanta, în cazul defectării sistemelor automate, o evacuare regulată a 
rezervorului fără a extrage apa.  
- Picioare reglabile pentru o nivelare corectă a mașinii.  

 

Manual de operare și întreținere CE 

Declarație CE 

Capacitate de spălare legume ușoare: 11/14 kg 

Capacitate spălare legume grele: 40/60 kg 

  



 
 

 
 

Producție orară: 1330/1600 kg 

Capacitate rezervor: lt 235 

Dimensiuni totale: 140*71*88 

 

 
 

06. n. 1 Mașină de spălat legume cu uscător centrifugal încorporat pentru spălarea 
salatei, fructelor și legumelor                                                             € 5.500,00                                                                     
Echipată cu: 
- Structură externă din oțel inoxidabil AISI 304 
- Rezervor de spălare patentat din oțel inoxidabil AISI 304 
- Două filtre în partea inferioară a rezervorului pentru a separa orice fel de 
sediment de pământ încrustat sau alt material, ușor de înlăturat pentru a facilita 
operațiile normale de curățare.  
- Reglare manuală a fluxului de apă în conformitate cu alimentele utilizate, 
consum de apă extrem de scăzut: aproximativ 20 lt.  
- n. 1 coș ce poate fi scos din oțel inoxidabil.  
- buton independent pentru a selecta operațiile de spălare / centrifugare 

 

Date tehnice: 

Consum de apă pentru ciclu: 20 lt. 

Capacitate coș: 45 lt.  

Rezultat pe oră: 260-300 kg.  

Dimensiuni totale: 75*60*85 

Manual de operare și întreținere CE – Declarație CE 

 

  



 
 

 
 

 
 

07. n. 1 Uscătoare legume                                                                                 € 4.200,00 

 Carcasă și panouri din oțel inoxidabil, capac din material plastic 

 Coș din oțel inoxidabil ce poate fi scos (65 litri) 

 Panou de comandă cu butoane plate și rezistent la apă  

 Două cicluri: ”automat” ce alternează rotația cu opriri bruște (pentru toate 
legumele); ”manual” mulțumită temporizatorului reglabil de până la 59 
minute (pentru legume delicate). Apa reziduală este eliminată printr-o 
țeavă de descărcare.  

 Echipat cu motor cu auto-frânare ce oprește mașina după timpul setat de 
uscare sau în cazul în care capacul este deschis pe parcursul ciclului.  

    Ciclu automat de uscare prin rotație cu timp scurt de uscare (1 până la 
2 minute).  

 

Date tehnice: 

- Viteza de rotație a coșului: 330 rpm.  

- Capacitate de încărcare: 10 kg, - 18 bucăți de salată 

- Încărcare de legume grele per ciclu: 10 kg 

- Încărcare de legume ușoare per ciclu: 18 unități de bucăți de salată 

- Capacitate coș: 65 lt 

- Producție orară: 300 kg 

- Tensiune de alimentare: 230/400 V/3 ph/50 Hz 

- Sarcină: 0,75 kW 

- Watt total: 0,75 kW 

 

  



 
 

 
 

 

 
 

08. n. 1 Mașină de tocat fructe cu pâlnie lt. 30                                                € 1.300,00 
Dim. 60*60*120h  

 

 
 

09. n. 1 Hidropresă 80 lt                                                                                     € 1.700,00       
Dim. 70*70*115 

 

 

  



 
 

 
 

 

 
10. n. 1 Extractor sâmburi și pasatrice MOD C80 + anexe          € 2.725,00 + € 1.709 

Creat pentru a pasa, a scoate sâmburi, seminte si suc din fructe și legume. Este 
echipat  cu: 
- Structura mașinii este complet detașabilă pentru a facilita curățarea și 
întreținerea 
- rezervor de colectare a produsului 
- rezervor de colectare a deșeurilor 
- diametrul orificiilor sitei coșului: 1 mm.  
SPECIFICAȚII PASATRICE 
Capacitate de producție: până la 80 kg / h 
Putere: 650 W monofazic 230 V 
Dimensiuni totale: 62*36*52 
Manual de operare și întreținere CE – Declarație CE 

 

Opțional 

Cărucior din oțel inoxidabil cu găleți                                                                                     € 480,00                                                                                      

Sită coș cu orificii cu diametrul de 0,5 mm.                                                                          € 289,00 

Sită coș cu orificii cu diametrul de 2 mm.                                                                             € 235,00 

Sită coș cu orificii cu diametrul de 3 mm.                                                                             € 235,00 

Sită coș cu orificii cu diametrul de 5 mm.                                                                             € 235,00 

Coș cu sită specială                                                                                                              € 235,00 

 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 
 

 

11. n. 1 Extractor sâmburi și pasatrice MOD C120  + anexe          € 5.320,00 +€ 2.021 
Creat pentru a pasa, a scoate sâmburi, seminte si suc din fructe și legume 
 Este echipat  cu: 
- Structura mașinii este complet detașabilă pentru a facilita curățarea și 
întreținerea 
- rezervor de colectare a produsului 
- rezervor de colectare a deșeurilor 
- diametrul orificiilor sitei coșului: 1 mm.  
SPECIFICAȚII PASATRICE 
Capacitate de producție: până la 120 kg / h 
Putere: 900 W trifazic 400 V 
Dimensiuni totale: 86*49*87 
Manual de operare și întreținere CE – Declarație CE 

 

Opțional 

Cărucior din oțel inoxidabil cu găleți                                                                                           € 580,00 

Sită coș cu orificii cu diametrul de 0,5 mm.                                                                                € 359,00 
Sită coș cu orificii cu diametrul de 2 mm.  € 364,00 

Sită coș cu orificii cu diametrul de 5 mm.  € 359,00 

Coș cu sită specială € 359,00 

 

  



 
 

 
 

 

 
 

12. n. 1 Extractor sâmburi și pasatrice MOD C200  + anexe    € 6.865,00 + € 2.021,00 
Creat pentru a pasa, a scoate sâmburi, seminte si suc din fructe și legume 
 Este echipat  cu: 
- Structura mașinii este complet detașabilă pentru a facilita curățarea și 
întreținerea 
- rezervor de colectare a produsului 
- rezervor de colectare a deșeurilor 
- diametrul orificiilor sitei coșului: 1 mm.  
- diametrul orificiilor sitei coșului: 3 mm 
SPECIFICAȚII PASATRICE 
Capacitate de producție: până la 200 kg / h 
Putere: 1800 W trifazic 400 V 
Dimensiuni totale: 86*49*87 
Manual de operare și întreținere CE – Declarație CE 

 

Opțional 

Cărucior din oțel inoxidabil cu găleți                                                                                           € 580,00 

Sită coș cu orificii cu diametrul de 0,5 mm.  € 359,00 

Sită coș cu orificii cu diametrul de 2 mm.                                                                                   € 364,00 

Sită coș cu orificii cu diametrul de 5 mm.                                                                                   € 359,00 

Coș cu sită specială                                                                                                                   € 359,00 

 

 
  



 
 

 
 

13. n. 1 Mașină de tăiat legume CL50 Ultra  + anexe               € 1.720,00 + € 470,00 
pentru legume, echipată cu: 
- frână motor 
- dispozitiv de protecție în caz de cădere de tensiune 
- oprire motor prin deschidere a capacului sau presare 
Date tehnice: 
Rezultat orar: 80-120 kg/h 
Putere: 0,55 Kw monofazic 
Dimensiuni totale: 35*32*59 
Construit în conformitate cu standardele CE 
Manual de operare și întreținere CE – Declarație CE 

 

Opțional: 

Disc de feliere   € 95,00 

Grătar                € 129,00 

Disc de tocare   € 246,00 

măsuri alese de client € 470,00 

 

 
14. n. 1 Mașină de dozare ECO FJ 50-1000 ml                                                € 4.150,00 

Ideală pentru distribuire lichid și produse groase: 
- Unitate principală cu roată de mână și dispozitiv de măsurare analogic pentru 
reglarea dozajului.  
- Piesele care intră în contact cu produsul sunt din oțel inoxidabil AISI 316 
- garnituri ne-toxice, rezistente la solvenți și temperatură (adecvate pentru 
produsele procesate) 
- realizat în întregime din oțel inoxidabil AISI 316. Pus în mișcare printr-un sistem 
pneumatic de acționare cu acțiune dublă, posibil de inspectat și spălat 
- Kit pneumatic ce include: reglarea și filtrarea aerului comprimat, pedală de 
începere a dozării (returul este automat cu micro-comutator pneumatic de 
finalizare a dozării).  
- Masă din oțel inoxidabil.  
- Pâlnie cu capac de 30 litri 
Dim. 160*40*120 
Manual de operare și întreținere CE – Declarație CE 

 

  



 
 

 
 

 
 

15. n. 1 Dispozitiv de dozare volumetric în conserve cu masă de dozare de la 100 la 
1000 cc                                                                                                € 10.800,00 
Permite dozarea produsului direct din rezervorul de gătit, simplificând pasul de 
introducere în conserve. Echipat cu: 

 Carcasă de bază cu roată de mână și tahometru analogic pentru reglarea 
dozajului 100-1000 ml 

 Piesele care intră în contact cu produsul sunt din oțel inoxidabil AISI 316 și 
AISI 314 

 Garnituri ne-toxice, rezistente la solvenți și temperatură (adecvate pentru 
produsele tratate) 

 Cilindru creat cu sistem de fixare pentru o dezasamblare rapidă și ușoară.  

 Reglarea vitezei de aspirație și dozare pentru a optimiza timpul de procesare 
conform tipului de produs tratat.  

 Senzor pneumatic la finalul dozării 

 Supapă acționată de sistemul pneumatic de acționare cu acțiune dublă 

 Kit ce constă în: 
Reglarea și filtrarea aerului comprimat, buton de pornire a dozării (returul este 
automat cu micro-comutator pneumatic de finalizare a dozării) 

 

Realizat din oțel inoxidabil AISI 316 

Manual de operare și întreținere CE – Declarație CE 

Dimensiuni 120*50*140h.  

 

  



 
 

 
 

 
 

16. n. 1 Masă de drenare                                                                                   € 2.500,00 
Realizată în întregime din oțel inoxidabil AISI 304, cu: 

 margini înalte pentru oprirea produsului 

 cadru din oțel inoxidabil cu platformă ridicată 

 Roți cu suport din oțel inoxidabil 

 placă perforată și tablă din oțel inoxidabil ce poate fi scoasă 

 orificiu pentru produsul rezultat prin trecere 

 orificiu pentru drenarea apei 

 sistem de agățare pentru pastrice 
 

 
 

17. n. 1 Rezervor de colectare a produsului scurs din pastrice                    € 1.500,00 
Realizat din oțel inoxidabil cu: 

 roți cu suport din oțel inoxidabil 

 capac cu deschidere pentru agățare de pastrice 

 supapă de evacuare pentru conectarea directă la sistemul de dozare 
 

18. n. 1 Mașină semi-automată de aplicare a capacelor                                 € 4.700,00 

 

  



 
 

 
 

  Pentru a pune capacele într-un mod sigur, pentru toate tipurile de borcane cu 
capac care se deșurubează.  
Cu aer comprimat 
Reglare a înălțimii 
Blocare cu cârlig cu reglare a efortului de torsiune 
Buton pentru două mâini 
Cap adecvat pentru închiderea capacelor.  
capete n. 2 (dimensiune aleasă de client) 
Manual de instrucțiuni 
Declarație CE 

 

 

 
 

19 n.1 Mașină eco de aplicat etichete G-ROLL                                             € 2.500,00 
Mașină semi-automată pentru aplicarea etichetelor cu auto-adeziv de pe rolă.  
Posibilitate de aplicare a etichetelor frontale (precum și care acoperă 360

0
) și a 

etichetelor din partea din spate (pe aceeași rolă a etichetei) 
Mașina standard poate eticheta sticle și borcane cilindrice de diferite dimensiuni 
Bază din oțel inoxidabil AISI 304 
- Ciclul de aplicare a etichetelor controlat de un dispozitiv electronic 
- Voltaj: 220/230V – 50/60 Hz 
- Consum de putere: 0,12 kW 
- Greutatea mașinii: 25 kg 
- Dimensiuni 65*45*45 cm 
- Producție: 600-700 etichete / oră 
- Lățime etichetei: 8-150 mm, lungime: 15-315 mm 

 

  



 
 

 
 

 

 
20 n.1 Refractometru MOD. 101 ATC 0-32% scară unică BRIX                       € 60,00 

Cu compensare automată a temperaturii 
- % zahăr 
- scară 0-32% 
- rezoluție 0,2% 
- acuratețe de +-0,2% 

   
21 n.1 Refractometru MOD. 102 ATC 28-62% scară unică BRIX                     € 60,00    

Cu compensare automată a temperaturii 
- % zahăr 
- scară 28-62% 
- rezoluție 0,2% 
- acuratețe de +-0,2% 

 

 
 

22 n.1 Refractometru digital pentru măsurarea nivelului de zahăr din produs  
MOD.DBR95                                                                                              € 700,00 
- Index refractant 
- Temperatură 
- Compensare automată a temperaturii ATC 
- Auto-calibrare 
- Limite de alarmă selectabile 
- Tastatură rezistentă la apă 
- Operare baterie 
- Afișajul nivelului bateriei 
- Scară 0,0-95% 
- Rezoluție: 0,2% 
- Acuratețe de +-0,2% 

 

  



 
 

 
 

 
 

23 n.1 Dispozitiv portabil de măsurare a pH-ului 70                                     € 580,00 
alimentare duală (rețeaua principală și baterie) cu: 
electrod pH POLYLITE HAMILTON LAB 
soluție de limitare pH 4 capac dublu 250 ml 
soluție de limitare pH 7 capac dublu 250 ml 
soluție conservare 100 ml 12,005,233 
carcasă purtătoare 
orificiu pentru conectare la imprimantă sau PC 
microprocesor sau compensare de temperatură manuală sau automată 
sistem măsurare temperatură NT 30 
calibrare automată de la 2 la 6 puncte 
amortizoare selectabile NIST, DIN și USA (16 valori) 
măsurători continue și stabilitate în mod automatic 
memorie până la 100 date 
mesaje de auto-diagnosticare, oprire automată 
gamă de măsurare: -2,00 … 16,00 pH (pH 0,01) -199,9 … +199,9 mV / -1999 … 
+1999 (0,1 / 1 mV)   -10,0

0
C … +110,0 (0,1

0
C) 

cablu S7/BNC 
Adaptor AC 220 V 
cablu de conexiune RS 232C 
software 
Garanție 3 ani pentru partea electronică 

 

 
 

 

                                                                                                     Biroul de Vânzări 

                                                                                                  Ivana Cerri 

 


