
Αυτόματη μηχανή φορμαρίσματος μπιφτεκιών και 

συναφών προϊόντων, εξολοκλήρου ανοξείδωτη. Φέρει 

χοάνη υποδοχής του προϊόντος χωρητικότητας 40 λίτρων 

καθώς και ανοξείδωτη μεταφορική ταινία, πτυσσόμενη, 

κατασκευασμένη από ειδικό ανοξείδωτο πλέγμα μήκους 

800 mm και φάρδους 200 mm. Η μηχανή είναι κυλιόμενη 

πάνω σε δύο σταθερούς τροχούς και δύο τροχούς 

περιστρεφόμενους με φρένο.

 

Η δυνατότητα παραγωγής της είναι 15-30 χτυπήματα ανά 

λεπτό, οπότε 1800 μπιφτέκια ανά ώρα, διαφόρων 

σχημάτων, πάχους και βάρους. Σε περίπτωση 

φορμαρίσματος προϊόντων που δεν περιέχουν κρέας, 

τα χτυπήματα ανά λεπτό και η τελική απόδοση της 

μηχανής μεταβάλλονται ανάλογα. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο είναι 4ης γενιάς και περιλαμβάνει 2 ξεχωριστούς 

κινητήρες, οι οποίοι κατευθύνουν τον ρότορα 

τροφοδοσίας και την ταινία εξαγωγής προϊόντος. 

Επίσης λόγω τμηματικού διαχωρισμού ρότορα με 

πλακίδια, η τροφοδοσία μπορεί να γίνετε σταδιακά, 

επιτρέποντας την μεριδοποίηση. Η γεωμετρία του ρότορα 

προσθέτει άλλο ένα πλεονέκτημα στην μηχανή 

επιτρέποντας της να λειτουργήσει ως γεμιστικό 

ελεύθερης ροής. 

Όλες οι παραπάνω κινήσεις και ρυθμίσεις τροφοδοσίας 

γίνονται από το εξωτερικό κοντρόλ. Ο ηλεκτρικός 

πίνακας είναι εύκολα προσβασιμός για συντήρηση, 

επισκευή και φέρει εξοπλισμό ο οποίος επιτρέπει την 

απομακρυσμένη διάγνωση σφαλμάτων. Η μήτρα είναι 

κατασκευασμένη από ειδική πλάκα πλαστικού κατάλληλο 

για τρόφιμα και η διάστασή της είναι 620 Χ 180 mm και 

μέγιστο πάχος 16 mm. Η εν λόγω μηχανή έχει τη 

δυνατότητα, κατόπιν παραγγελίας, να συνοδευτεί από 

ειδικό σύστημα για την αυτόματη παραγωγή σουτζουκάκι, 

βάρους και διαμέτρου κατά την επιθυμία του πελάτη.

This is a fourth (4th) generation model and it is developed 

highly in terms of motion technology. Two (2) separate 

motors provide movement to the feeding rotor and the 

product out feed conveyor. Due to an updated design of 

rotor separation technology, partial product feeding can 

be achieved. The same element allows the machine to 

work as a free flow sausage filler. The above are 

controlled from an external panel attached on the 

machine. 

The electrical electronic board is designed for easy access 

to better suit maintenance, repair needs. It also contains 

equipment which allow far from site inspection. The 

geometry of the shapes that the machine forms the meat 

products into can vary in thickness and weight. The 

hamburger’s forming plate is made of plastic suitable for 

food products and its dimensions are 620x180 with a 

maximum thickness 16 mm. With a customised order the 

machine can be supplied with a special system for 

soutzoukaki (croquet, chevapsisi, kiofte). Again here the 

weight and thickness can vary according to the 

customer’s needs.

Automatic Hamburger Forming Machine for meat and 

other food products. It is equipped with a 40 lit bowl and a 

stainless steel conveyor 800mm x 200mm; based on 4 

rotating wheels with breaks. The machine is capable of 

producing 15-30 hits per minute therefore 1800 

hamburgers/hour of various shapes and volumes. When 

the formed product doesn’t include meat content, then 

productivity may be subject to changes. 

FR200L Hamburger Forming Machine
Μπιφτεκομηχανή

2 x 2,2 KwΙπποδύναμη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Motor Power 2 x 2,2 Kw

Τechnical characteristics
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• Δυνατότητα πλήρης αποσυναρμολόγησης για 

εύκολο καθάρσμα

• Στηρίζεται σε 4 ποδια με ροδες 

• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα.

• Φυσητήρας για απομάκρυνση επιπρόσθετου υλικού 

• Εξ΄οκλήρου ανοξείδωτη, με χρήση πλαστικών 

μέρων ειδικών για την βιομηχανία τροφίμων

• Μεταβαλλόμενη ταχύτητα λειτουργίας 

• Στιβαρή κατασκευή

• Εύκολη σε συντήρηση 

• Ωφέλιμο φάρδος 200mm

• Παραγωγικότητα 3000-4000 τμχ/ώρα • Output: 3,000 to 4,000 pieces per hour. 

• Mounted on 4 legs with stainless steel wheels. 

• Fully dismantlable for easy cleaning. 

• Automatic battering and breading 

 

• Made in stainless steel and non-toxic plastics 

(suitable for the meat industry).  

• Speed variable

• Maximum robustness and durability. 

• Operating width: 200 mm.

• Blower for excess liquid. 

• Easy maintenance.

DONER TABLEBADER BREADING LINE
Γραμμή στεγνού και υγρου παναρισματος για προϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων 

Bader breading line for all coated procucts оf the food industry Single user doner table
Τραπέζι στησίματος γύρου200 mm 

width 
 πλάτος

Πρωτοποριακή κατασκευή που επιτρέπει τον έλεγχο 

βάρους γύρου (DONER) κατά την διαδικασία 

στησίματος, για κάθε χειριστή. Διαθέσιμη σε πολλές 

σε πολλές εκδοχες θέσεων εργασίας. Το προϊόν 

κατασκευάζεται κατόπιν απαιτήσεων του πελάτη.

An ergonomic solution for all doner production 

companies. It allows weight control during set up, 

at every position. Available in various versions 

depending on user number. This product is 

manufactured based on customer requirements.
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