
Μηχάνημα με μεγάλη απόδοση, εξ’ ολοκλήρου 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο. Φέρει κάδο μέγιστης 

χωρητικότητας 150/250 λίτρων μάζας. Ο κάδος είναι 

ανατρεπόμενος για εύκολο άδειασμα του προϊόντος και 

φέρει καπάκι ασφαλείας. Εφόσον αυτό είναι ανοιχτό, δεν 

ξεκινάει να γυρίζει η ανέμη ανάμειξης. Η ζύμωση μπορεί 

να γίνει με ομόρροπη και αντίρροπη περιστροφή της 

ανέμης, χειροκίνητα ή αυτόματα. Στην αυτόματη 

περιστροφή η ανέμη περιστρέφεται αμόρροπα- αντίρροπα 

σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για το άδειασμα του 

κάδου, ο χειριστής είναι υποχρεωμένος να πατήσει 2 

κουμπιά ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας και τα δύο (2) 

χέρια του για την αποφυγή τραυματισμών. Η μηχανή 

διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργίας και χειριστήριο 

λειτουργίας με ευκρινείς διακόπτες για όλες τις 

λειτουργίες. Έπειτα από απαίτηση του πελάτη, η μηχανή 

μπορεί να εξοπλιστεί και με ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΑΝΕΜΗ.

Robust machine for mixing meat products entirely made 

of stainless steel. The bowl can contain 150 or 250 lit of 

product (maximum). The bowl rotates for easy emptying 

and is designed with a safety lid. If the lid is open, the 

mixing helical paddle will not operate. The paddle can 

rotate clockwise and anticlockwise, manually or 

automatically. In automatic mode the paddle rotates in 

both directions for a preset time duration. 

For emptying, the user must press 2 buttons 

simultaneously occupying both hands to avoid injuries. 

The control button of the machine has figures indicating 

each operation. An electric board is embodied within the 

machine. Based on customer request, the mixer can be 

equipped with a removable paddle as well.

LΜ150 LM250
Mixer 150/250 litres
Ζυμωτήριο 150/250 λίτρων

Moto 150L

Motor 250L

Hopper Capacity

2,2 Kw

5,5 Kw

150 lt / 250 lit

Μοτέρ Ανέμης 150L

Μοτέρ Ανέμης 250L

Χωρητικότητα κάδου

Τechnical characteristics Τεχνικά χαρακτηριστικά

LM 150 LM 250
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LM40
Mixer with 40 liters rotating bowl and safety cover. 

Completely stainless steel table top machine Ideal for 

small production. When necessary a base can be added 

extra on the mixer.

Ζυμωτήριο με ανατρεπόμενο κάδο 40 λίτρων και καπάκι 

ασφαλείας, εξ’ολοκλήρου ανοξείδωτο, ιδανικό για 

τοποθέτηση σε τραπέζι κρεοπωλείων και για μικρές 

παραγωγες. Βάση, μπορεί να προστεθεί επιπρόσθετα στο 

ζυμωτήριο 

Τable Μixer
Επιτραπέζιο Ζυμωτήριο 

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

Capacity 40 lit

Single speed

Μotor

 Χωρητικότητα 40 lit

Μονής ταχύτητας ανάμειξης

Μοτέρ

 -/+ 25 kg

3*400v 50hz

0.55 kw
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LM400L
A mixing machine capable to mix all types of meat 

products, equipped with a 400 lit (max) capacity bowl. 

The hoper of the mixer swivels for easy emptying and it is 

designed to stop at various positions while the mixing 

paddle continues its operation, allowing by this way the 

mixture of smaller paste volume. The machine is 

connected with an electronic control board of mechanical 

or automatic operation. In the automatic operation there is 

a programme option that allows the resting of the mixture 

according to the choice of the operator. The mixer is 

equipped with a stainless steel column loader for the 

lifting of a 200-litre standard trolley. A safety rail around 

the bowl provides additional levels of user protection, 

since the machine stops operation once it is pressed. 

This machine is completely made from stainless steel and 

capable to cover big production requirements.

Ζυμωτήριο για την ανάδευση (ζύμωμα) κρεατόμαζας και 

συναφών προϊόντων. Ικανό για όλες τις μάζες 

κρεατοσκευασμάτων. Το μηχάνημα φέρει κάδο χωρητικότητας 

400 λίτρων μάζας (μέγιστη). Ο κάδος είναι ανατρεπόμενος με 

ηλεκτρονικό σύστημα και έχει τη δυνατότητα να σταματάει σε 

οποιαδήποτε θέση θέλουμε, ενώ η ανέμη ανάδευσης συνεχίζει να 

λειτουργεί. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να ζυμώσουμε σωστά και 

μικρές ποσότητες. Η λειτουργία του ελέγχεται από ηλεκτρονικό 

πίνακα με δυνατότητα λειτουργίας και μηχανικά και αυτόματα.  

Στην αυτόματη λειτουργία υπάρχει πρόγραμμα που ξεκουράζει το 

κρέας κατά την διάρκεια της ζύμωσης σύμφωνα με την επιλογή 

του χειριστή και έτσι το ζυμωτήριο μπορεί να λειτουργήσει και 

σαν Βαρέλα (tumbler). Το μηχάνημα έχει ενσωματωμένο 

ανοξείδωτο αναβατόριο τροφοδοσίας για ανύψωση κάδου 200 

λίτρων.  Το προστατευτικό κάγκελο περιμετρικά του κάδου 

ενισχύει την ασφάλεια του χειριστή, διότι όταν πατηθεί 

διακόπτεται η λειτουργία της μηχανής. Στιβαρό μηχάνημα με 

μεγάλη απόδοση, κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα, τελείως αδιάβρωτο.

Automatic mixer 400lit with column loader
Ζυμωτήριο αλλαντοποιίας 400 λίτρων

Mixing Paddle Motor

Swivel Motor

Column Loader Motor

Hopper Capacity

Μοτέρ ανέμης

Μοτέρ ανατροπής

Μοτέρ αναβατορίου

Χωρητικότητα κάδου

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

7.5 Kw

0.55 Kw

1.1 Kw

400 Lt
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LM400L
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Ταχύτητας περιστροφής ανεμών

• MIA θύρα εξόδου προϊόντος, δίνει την δυνατότητα ταχύτατου 
αδειάσματος των 1500 λίτρων!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΜΩΣΗΣ

Ένα στιβαρό μηχάνημα. Ικανό να ζυμώσει μεγάλες ποσότητες 
προϊόντος, κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Ο κάδος του έχει χωρητικότητα 1500 
λίτρα, καλύπτεται από ειδικο καπάκι βαρέως τύπου, το οποίο 
κλείνει αεροστεγός
• Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένες ανέμες, είναι τοποθετημένες 
εσωτερικά του κάδου.

• Παρέχεται Σκάλα επιτήρησης.

• Κάδοι 200 λιτρών τοποθετούνται κάτω από την πόρτα εξόδου 
προϊόντος.

• Το ζυμωτήριο είναι κλειστό στο πάτωμα του, έτσι 
το εσωτερικό του μηχανήματος δεν ρυπαίνεται κατά 
το καθάρισμα.

Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου

Διεύθυνσης περιστροφής ανεμών
Προγραμματισμός πολλών βημάτων

• Το αναβατόριο κάδων 200 λίτρων είναι επιπρόσθετο και 
τοποθετείται στο πλαϊνό από το μηχάνημα.

• Το μηχάνημα στηρίζεται σε τέσσερα (4) ειδικά πέλματα 
βαρέους τύπου με λάστιχο.

• Πίνακας χειρισμού εξωτερικά του ζυμωτήριου .

• Το καπάκι του κάδου ανοίγει με την βοήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
συστήματος.

Το ζυμωτήριο είναι ικανό να ζυμώσει όλα τα προϊόντα 
τροφίμων σε σύστημα κενού (βάκουμ) εφόσον είναι 
συνδεδεμένο με αντλία κενού.

• Η θύρα εξόδου προϊόντος ανοίγει με την βοήθεια 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ συστήματος (αέρας).

A very strong machine made completely from stainless steel. 

It is specially designed to process big quantities of products. 

The mixer is equipped with a bowl that can contain up to 1500 

liters of product. This bowl container is safely closed with a 

heavy duty stainless steel cover.

• The wide SINGLE Product Outlet door allow processed food 

to exit the machine. 

•  There is a protective rail around the bowl of the mixer, 

when pressed machine stops

• The bowl container embodies two specially designed mixing 

arms, placed in separate levels of the bowl.

to assist with viewing and cleaning

•  Front product outlet door is opened with a pneumatic 

system 

•  Top Bowl cover is opened with a hydraulic system

•  The column loader for 200lit bins can be attached on the 

machine (optional)

•  Mixer stands on four (4) heavy duty RUBBER feet

•  There is a separate electrical control board inside the mixer.

•  An observation platform comes at the side of machine, 

LAKIDIS LM-1500-L mixer has the ability to mix all products 

during vacuum when the machine is connected to an 

appropriate vacuum pump.

MIXING can be direction controlled 

•  Machine is completely closed underneath, so no dirt comes 

inside when cleaning

MIXING can be speed controlled

Mixing can be programmed with various steps in the program 

LM1500L

Maximum Bowl Capacity

Mixing Capacity

Weight of Machine

Motors 

Loader Motor

Hydraulic Motor

Vacuum pump

Χωρητικότητα Κάδου

Ποσότητα Προϊόντος           

Βάρος Μηχανήματος          

Μοτέρ                                    

Μοτέρ Αναβατόριου            

Moτέρ υδραυλικών

Αντλία βάκουμ                    

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

1500 lit 

300- 800kg depending on the product

3000 Kg approximately

18,5 Kw

1,1 Kw

2.2 Kw
363 m /h

Paddle mixer with loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με αναβατόρια
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Ζυμωτήριο με διπλές ανέμες, χωρητικότητας κάδου 180 

λίτρων κατάλληλο για την ανάδευση κρεατομάζας και 

συναφών προϊόντων τροφίμων. Το προϊόν προς ανάμειξη 

εισάγεται στον κάδο χειροκίνητα ή μέσω αναβατορίου. 

Μετά την επεξεργασία το προϊόν οδηγείται στο σύστημα 

εξαγωγής από τις ίδιες τις ανέμες, με ανάποδη 

περιστροφή και η θύρα εξαγωγής ανοίγει χειροκίνητα. Για 

το άδειασμα του προϊόντος πρέπει να υπάρχει κάδος 200 

λίτρων ο οποίος καλύπτεται με ειδικό προστατευτικό 

καπάκι. Η ταχύτητα και η φορά περιστροφής των ανεμών 

μπορεί να επιλεγεί από το χειριστήριο, η βασική εκδοχή 

του περιλαμβάνει 2 ταχύτητες περιστροφής. Το μηχάνημα 

είναι πλήρως πιστοποιημένο με CE.

Double paddle mixer with 180 bowl capacity, specially 

designed for mixing meat and relevant food products. 

The product is fed to the mixer manually or through a 

loader. After mixing, the product is directed to the outlet 

door with anticlockwise rotation of the paddles. A 200lit 

bin must be placed underneath the outlet door, which is 

opened manually. The cover of the outlet door embodies 

the 200lit bin. Speed of paddles rotation as well as 

direction of paddles rotation can be controlled from the 

operator control of the machine.

PL180 Double paddle mixer 
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες

1.8 - 2.5 KwMοτέρ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Motor 1.8 - 2.5 Kw

Τechnical characteristics

24
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εισάγεται στον κάδο χειροκίνητα ή μέσω αναβατορίου. 

Μετά την επεξεργασία το προϊόν οδηγείται στο σύστημα 

εξαγωγής από τις ίδιες τις ανέμες, με ανάποδη 

περιστροφή και η θύρα εξαγωγής ανοίγει χειροκίνητα. Για 

το άδειασμα του προϊόντος πρέπει να υπάρχει κάδος 200 

λίτρων ο οποίος καλύπτεται με ειδικό προστατευτικό 

καπάκι. Η ταχύτητα και η φορά περιστροφής των ανεμών 

μπορεί να επιλεγεί από το χειριστήριο, η βασική εκδοχή 

του περιλαμβάνει 2 ταχύτητες περιστροφής. Το μηχάνημα 

είναι πλήρως πιστοποιημένο με CE.

Double paddle mixer with 180 bowl capacity, specially 

designed for mixing meat and relevant food products. 

The product is fed to the mixer manually or through a 

loader. After mixing, the product is directed to the outlet 

door with anticlockwise rotation of the paddles. A 200lit 

bin must be placed underneath the outlet door, which is 

opened manually. The cover of the outlet door embodies 

the 200lit bin. Speed of paddles rotation as well as 

direction of paddles rotation can be controlled from the 

operator control of the machine.

PL180 Double paddle mixer 
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες

1.8 - 2.5 KwMοτέρ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Motor 1.8 - 2.5 Kw

Τechnical characteristics
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* VR555 data in brackets *με παρενθέσεις τα στοιχεία VR555

 Bowl Capacity

Motor PL300L

(Motor of Loader)

Motor PL450L

(Motor of Loader)

300/450 Lt

3.3/4.4 Kw

(1.1 Kw)

3.3/4.4 Kw

(1.1 Kw)

Χωρητικότητα κάδου

Ισχύς κινητήρα ανάμειξης

PL300L (Ισχύς αναβατορίου)

Ισχύς κινητήρα ανάμειξης

PL450L (Ισχύς αναβατορίου)

PL300L PL450L

Τεχνικά χαρακτηριστικά

PL300L 

PL450L 

PL450L 

PL450L

Τechnical characteristics

Mixing Machine Capable of mixing Meat and 

various other Food products. It has a rigid 

construction and is completely made from 

stainless steel.  The bowl of the machine has 

300/450 lit capacity. The bowl is protected by 

a safety lid. Inside the bowl, the product is mixed 

with 2 paddles turning one into another. 

Each paddle is placed in different heights within 

the bowl. The mixing speed can be adjusted from 

a controller, as well as the Direction of the Paddle 

Rotation. The User can view the product through 

a special step/ladder that is built on the machine 

body. The product after mixing can be emptied into 

a 200lit bin through a special opening placed on 

the lowest point of the front side of the machine. 

On top a special protection cover is placed. 

For the User Protection many systems are applied.

Ζυμωτήριο για την ανάδευση κρεατόμαζας και συναφών προϊόντων 

τροφίμων. Στιβαρό μηχάνημα με μεγάλη απόδοση, κατασκευασμένο 

εξ’ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Έχει κάδο χωρητικότητας 

300/450 λίτρων μάζας (μέγιστη) με ανοξείδωτο καπάκι ασφάλειας. 

Το προϊόν εισάγεται στον κάδο χειροκίνητα ή μέσω αναβατορίου και 

μετά την επεξεργασία του, οδηγείται στο σύστημα εξαγωγής από τις 

ίδιες τις ανέμες. Η ταχύτητα και η φορά περιστροφής των ανεμών 

μπορεί να επιλεγεί από το χειριστήριο. Ο χειριστής μπορεί να 

επιβλέπει το προϊόν κατά την ζύμωση με την χρήση σκαλοπατιού 

το οποίο βρίσκεται επάνω στο μηχάνημα. Το σύστημα εξαγωγής 

βρίσκεται στο πυθμένα του κάδου, στην μπροστά πλευρά του 

μηχανήματος. Πάνω από το σημείο εξαγωγής υπάρχει ανοξείδωτος 

προφυλακτήρας ο οποίος δημιουργεί και θέση για την τοποθέτηση 

κάδου 200 λίτρων μέσα στον οποίο είναι υπολογισμένο να αδειάζει 

το έτοιμο προϊόν. Για την προστασία του χειριστή εφαρμόζονται 

τα πολλά συστήματα ασφαλείας. Το μηχάνημα πληρεί όλες 

τις προϋποθέσεις για την ένδειξη CE.

PLPLP 4L4L 50L 

Double paddle mixer loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες και αναβατόριο

PLPLP 4L4L

0L 

Pl300 
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* VR555 data in brackets *με παρενθέσεις τα στοιχεία VR555

 Bowl Capacity

Motor PL300L

(Motor of Loader)

Motor PL450L

(Motor of Loader)

300/450 Lt

3.3/4.4 Kw

(1.1 Kw)

3.3/4.4 Kw

(1.1 Kw)

Χωρητικότητα κάδου

Ισχύς κινητήρα ανάμειξης

PL300L (Ισχύς αναβατορίου)

Ισχύς κινητήρα ανάμειξης

PL450L (Ισχύς αναβατορίου)

PL300L PL450L

Τεχνικά χαρακτηριστικά

PL300L 

PL450L 

PL450L 

PL450L

Τechnical characteristics

Mixing Machine Capable of mixing Meat and 

various other Food products. It has a rigid 

construction and is completely made from 

stainless steel.  The bowl of the machine has 

300/450 lit capacity. The bowl is protected by 

a safety lid. Inside the bowl, the product is mixed 

with 2 paddles turning one into another. 

Each paddle is placed in different heights within 

the bowl. The mixing speed can be adjusted from 

a controller, as well as the Direction of the Paddle 

Rotation. The User can view the product through 

a special step/ladder that is built on the machine 

body. The product after mixing can be emptied into 

a 200lit bin through a special opening placed on 

the lowest point of the front side of the machine. 

On top a special protection cover is placed. 

For the User Protection many systems are applied.

Ζυμωτήριο για την ανάδευση κρεατόμαζας και συναφών προϊόντων 

τροφίμων. Στιβαρό μηχάνημα με μεγάλη απόδοση, κατασκευασμένο 

εξ’ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Έχει κάδο χωρητικότητας 

300/450 λίτρων μάζας (μέγιστη) με ανοξείδωτο καπάκι ασφάλειας. 

Το προϊόν εισάγεται στον κάδο χειροκίνητα ή μέσω αναβατορίου και 

μετά την επεξεργασία του, οδηγείται στο σύστημα εξαγωγής από τις 

ίδιες τις ανέμες. Η ταχύτητα και η φορά περιστροφής των ανεμών 

μπορεί να επιλεγεί από το χειριστήριο. Ο χειριστής μπορεί να 

επιβλέπει το προϊόν κατά την ζύμωση με την χρήση σκαλοπατιού 

το οποίο βρίσκεται επάνω στο μηχάνημα. Το σύστημα εξαγωγής 

βρίσκεται στο πυθμένα του κάδου, στην μπροστά πλευρά του 

μηχανήματος. Πάνω από το σημείο εξαγωγής υπάρχει ανοξείδωτος 

προφυλακτήρας ο οποίος δημιουργεί και θέση για την τοποθέτηση 

κάδου 200 λίτρων μέσα στον οποίο είναι υπολογισμένο να αδειάζει 

το έτοιμο προϊόν. Για την προστασία του χειριστή εφαρμόζονται 

τα πολλά συστήματα ασφαλείας. Το μηχάνημα πληρεί όλες 

τις προϋποθέσεις για την ένδειξη CE.

Double paddle mixer loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες και αναβατόριο

PLPLP 4L4L 50L

Pl300 
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This mixer is designed for mixing meat, poultry, fish and other type 

of food products. It is designed to mix products in such a way so 

sauces, spices and other food additives become homogenized. 

This is achieved because the paddles rotate into each other and 

on the same time have a small height difference between them. 

The product is inserted through a loading device and after its 

process the double paddle system drives it to the outlet. The outlet 

system is placed at the bottom of the bowl, on the front side of the 

machine. The product after mixing can be emptied into a 200lt bin 

through a special opening placed on the lowest point of the front 

side. On top a special protection cover is placed. Both protection 

cover and product discharge opening are operated by air. 

The speed and the direction of the paddles, along with vacuum 

percentage, can be adjusted from the control of the machine. 

Also the opening and closing of covers and lifter for 200lt bin. 

The paddles can work either clockwise or anticlockwise. 

The machine is equipped with variable speed operation. 

Extra on the vacuum version: 

3•   Vacuum pump 21cm .

•   Vacuum type, closed lid for bowl. 

•   Stronger machine body.

Ζυμωτήριο με διπλές ανέμες για την ανάδευση (ζύμωμα) 

κρεατόμαζας και συναφών προϊόντων τροφίμων. Στιβαρό 

μηχάνημα με μεγάλη απόδοση, κατασκευασμένο εξ’ 

ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Το καπάκι του κάδου 

και το καπάκι εξόδου προϊόντος ανοίγει-κλείνει με 

πνευματικό σύστημα. Για την ταχύτητα περιστροφής των 

ανέμων υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και αυξομείωσης 

της ταχύτητας μέσω inverter. Επίσης υπάρχει η δυνατότη-

τα επιλογής της φοράς περιστροφής για τις ανέμες για 

κάθε ταχύτητα. Μπορεί να οριστεί και συνολικός χρόνος 

ανάμιξης καθώς και το ποσοστό βάκουμ. 

Περιλαμβάνει: 

3•   Βάκουμ αντλία 21cm .

•   Ειδικά ενισχυμένο κλειστού τύπου καπάκι για τον κάδο 
ανάμειξης.

•   Ενισχυμένη κατασκευή στο σύνολο της λόγω φορτίων 
που ασκούνται κατά την ζύμωση σε κενό αέρος.

    

Μοtor

Motor of vacuum pump 

Motor of loader 

Vacuum pump

Τechnical characteristics

vacuum450Lvacuum300L

•  The machine needs 6 bar of compressed air to operate •  Για την λειτουργία του χρειάζεται παροχή πεπιεσμένου αέρα 6 bar

5.5 Kw 

0.70 Kw

1.1 Kw 
321 cm

5.5 Kw 

0.70 Kw

1.1 Kw 
321 cm

Moτέρ

Moτέρ αντλίας βάκουμ

Moτέρ αναβατορίου 

Αντλία βάκουμ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

PL PL
Double paddle mixer with loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες και αναβατόριο
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This mixer is designed for mixing meat, poultry, fish and other type 

of food products. It is designed to mix products in such a way so 

sauces, spices and other food additives become homogenized. 

This is achieved because the paddles rotate into each other and 

on the same time have a small height difference between them. 

The product is inserted through a loading device and after its 

process the double paddle system drives it to the outlet. The outlet 

system is placed at the bottom of the bowl, on the front side of the 

machine. The product after mixing can be emptied into a 200lt bin 

through a special opening placed on the lowest point of the front 

side. On top a special protection cover is placed. Both protection 

cover and product discharge opening are operated by air. 

The speed and the direction of the paddles, along with vacuum 

percentage, can be adjusted from the control of the machine. 

Also the opening and closing of covers and lifter for 200lt bin. 

The paddles can work either clockwise or anticlockwise. 

The machine is equipped with variable speed operation. 

Extra on the vacuum version: 

3•   Vacuum pump 21cm .

•   Vacuum type, closed lid for bowl. 

•   Stronger machine body.

Ζυμωτήριο με διπλές ανέμες για την ανάδευση (ζύμωμα) 

κρεατόμαζας και συναφών προϊόντων τροφίμων. Στιβαρό 

μηχάνημα με μεγάλη απόδοση, κατασκευασμένο εξ’ 

ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Το καπάκι του κάδου 

και το καπάκι εξόδου προϊόντος ανοίγει-κλείνει με 

πνευματικό σύστημα. Για την ταχύτητα περιστροφής των 

ανέμων υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και αυξομείωσης 

της ταχύτητας μέσω inverter. Επίσης υπάρχει η δυνατότη-

τα επιλογής της φοράς περιστροφής για τις ανέμες για 

κάθε ταχύτητα. Μπορεί να οριστεί και συνολικός χρόνος 

ανάμιξης καθώς και το ποσοστό βάκουμ. 

Περιλαμβάνει: 

3•   Βάκουμ αντλία 21cm .

•   Ειδικά ενισχυμένο κλειστού τύπου καπάκι για τον κάδο 
ανάμειξης.

•   Ενισχυμένη κατασκευή στο σύνολο της λόγω φορτίων 
που ασκούνται κατά την ζύμωση σε κενό αέρος.

    

Μοtor

Motor of vacuum pump 

Motor of loader 

Vacuum pump

Τechnical characteristics

vacuum450Lvacuum300L

•  The machine needs 6 bar of compressed air to operate •  Για την λειτουργία του χρειάζεται παροχή πεπιεσμένου αέρα 6 bar

5.5 Kw 

0.70 Kw

1.1 Kw 
321 cm

5.5 Kw 

0.70 Kw

1.1 Kw 
321 cm

Moτέρ

Moτέρ αντλίας βάκουμ

Moτέρ αναβατορίου 

Αντλία βάκουμ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

PL PL
Double paddle mixer with loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες και αναβατόριο
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Το μηχάνημα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την ένδειξη CE. 

Ο χειριστής μπορεί να επιβλέπει το προϊόν κατά τη ζύμωση με 

τη χρήση σκαλοπατιού το οποίο βρίσκεται επάνω στο 

μηχάνημα. 

Ζυμωτήριο για την ανάδευση (ζύμωμα) κρεατόμαζας και 

συναφών προϊόντων τροφίμων. Στιβαρό μηχάνημα με μεγάλη 

απόδοση, κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Έχει κάδο χωρητικότητας 900 λίτρων μάζας (μέγιστη) 

με ανοξείδωτο καπάκι ασφάλειας. Το προϊόν προς ανάμειξη 

εισάγεται στον κάδο μέσω αναβατορίου και μετά την 

επεξεργασία του, οδηγείται στο σύστημα εξαγωγής από τις ίδιες 

τις ανέμες. Η ταχύτητα και η φορά περιστροφής των ανεμών 

μπορεί να επιλεγεί από το χειριστήριο. Το σύστημα εξαγωγής 

βρίσκεται στον πυθμένα του κάδου, στην μπροστά πλευρά του 

μηχανήματος. Πάνω από το σημείο εξαγωγής υπάρχει 

ανοξείδωτος προφυλακτήρας ο οποίος δημιουργεί και θέση για 

την τοποθέτησης κάδου 200 λίτρων μέσα στον οποίο είναι 

υπολογισμένο να αδειάζει το έτοιμο προϊόν. Για την προστασία 

του χειριστή εφαρμόζονται τα πολλά συστήματα ασφαλείας. 

It is a Mixing Machine Capable of mixing Meat and various 

other Food products. It has a rigid construction and is 

completely made from stainless steel. The bowl of the 

machine has 900 liters capacity. The bowl is protected by a 

safety lid. Inside the bowl, the product is mixed with 2 

paddles turning one into another. Each paddle is placed in 

different heights within the bowl. The mixing speed 

direction of paddle rotation and time of mixing. The User 

can view the product through a special step ladder that is 

built on the machine body. The product after mixing can 

be emptied into a 200lit bin through a special product 

discharge door placed on the lowest point of the front side 

of the machine. For the User Protection many systems are 

applied.

PL900L Double paddle mixer with loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές 
ανέμες και αναβατόριο

Bowl Capacity

Motor Power

Motor Power of Loader (extra)

Required air pressure

Χωρητικότητα κάδου

Ισχύς κινητήρα 

Ισχύς κινητήρα αναβατόριου (επιπλέον)

Απαιτούμενη Πίεση Αέρα

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

900 Lt

11 Kw

1.1 Kw

6 bar
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Το μηχάνημα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την ένδειξη CE. 

Ο χειριστής μπορεί να επιβλέπει το προϊόν κατά τη ζύμωση με 

τη χρήση σκαλοπατιού το οποίο βρίσκεται επάνω στο 

μηχάνημα. 

Ζυμωτήριο για την ανάδευση (ζύμωμα) κρεατόμαζας και 

συναφών προϊόντων τροφίμων. Στιβαρό μηχάνημα με μεγάλη 

απόδοση, κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Έχει κάδο χωρητικότητας 900 λίτρων μάζας (μέγιστη) 

με ανοξείδωτο καπάκι ασφάλειας. Το προϊόν προς ανάμειξη 

εισάγεται στον κάδο μέσω αναβατορίου και μετά την 

επεξεργασία του, οδηγείται στο σύστημα εξαγωγής από τις ίδιες 

τις ανέμες. Η ταχύτητα και η φορά περιστροφής των ανεμών 

μπορεί να επιλεγεί από το χειριστήριο. Το σύστημα εξαγωγής 

βρίσκεται στον πυθμένα του κάδου, στην μπροστά πλευρά του 

μηχανήματος. Πάνω από το σημείο εξαγωγής υπάρχει 

ανοξείδωτος προφυλακτήρας ο οποίος δημιουργεί και θέση για 

την τοποθέτησης κάδου 200 λίτρων μέσα στον οποίο είναι 

υπολογισμένο να αδειάζει το έτοιμο προϊόν. Για την προστασία 

του χειριστή εφαρμόζονται τα πολλά συστήματα ασφαλείας. 

It is a Mixing Machine Capable of mixing Meat and various 

other Food products. It has a rigid construction and is 

completely made from stainless steel. The bowl of the 

machine has 900 liters capacity. The bowl is protected by a 

safety lid. Inside the bowl, the product is mixed with 2 

paddles turning one into another. Each paddle is placed in 

different heights within the bowl. The mixing speed 

direction of paddle rotation and time of mixing. The User 

can view the product through a special step ladder that is 

built on the machine body. The product after mixing can 

be emptied into a 200lit bin through a special product 

discharge door placed on the lowest point of the front side 

of the machine. For the User Protection many systems are 

applied.

PL900L Double paddle mixer with loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές 
ανέμες και αναβατόριο

Bowl Capacity

Motor Power

Motor Power of Loader (extra)

Required air pressure

Χωρητικότητα κάδου

Ισχύς κινητήρα 

Ισχύς κινητήρα αναβατόριου (επιπλέον)

Απαιτούμενη Πίεση Αέρα

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

900 Lt

11 Kw

1.1 Kw

6 bar
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3•   Vacuum pump 40cm .

This mixer is designed for mixing meat, poultry, fish and other type 

of food products. It is designed to mix products in such a way so 

sauces, spices and other food additives become homogenized. 

This is achieved because the paddles rotate into each other and 

on the same time have a small height difference between them. 

The product is inserted through a loading device and after its 

process the double paddle system drives it to the outlet. The outlet 

system is placed at the bottom of the bowl, on the front side of the 

machine. The product after mixing can be emptied into a 200lit bin 

through a special opening placed on the lowest point of the front 

side of the machine. On top a special protection cover is placed. 

Both protection cover and special opening are operated by air. 

The speed, vacuum percentage and the direction of the paddles can 

be adjusted from the control of the machine. Also the opening and 

closing of covers and lifter for 200lit bin. The paddles can work 

either clockwise or anticlockwise. The machine is equipped with 

variable speed operation. The User can view the product through a 

special step ladder that is built on the machine body. 

Extra on the vacuum version: 

•   Vacuum type, closed lid for bowl.

•   Stronger machine body.

    

3•   Βάκουμ αντλία 40cm .

•   Ενισχυμένη κατασκευή στο σύνολο της λόγω φορτίων 
που ασκούνται κατά την ζύμωση σε κενό αέρος.

Ζυμωτήριο με διπλές ανέμες για την ανάδευση (ζύμωμα) 

κρεατόμαζας και συναφών προϊόντων τροφίμων ικανό για 

όλες τις μάζες κρεατοσκευασμάτων. Στιβαρό μηχάνημα με 

μεγάλη απόδοση, κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα τελείως αδιάβρωτο. Το μηχάνημα 

φέρει κάδο χωρητικότητας 900 λίτρων μάζας (μέγιστη) 

με ανοξείδωτο καπάκι ασφάλειας. Το καπάκι του κάδου και 

το καπάκι εξόδου προϊόντος ανοίγει-κλείνει με πνευματικό 

σύστημα. Για την ταχύτητα περιστροφής των ανέμων 

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και αυξομείωσης της 

ταχύτητας μέσω inverter. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής της φοράς περιστροφής για τις ανέμες για κάθε 

ταχύτητα. Μπορεί να οριστεί και συνολικός χρόνος 

ανάμιξης καθώς και το ποσοστό βάκουμ. Περιλαμβάνει: 

•   Ειδικά ενισχυμένο κλειστού τύπου καπάκι για τον κάδο 
ανάμειξης.

Μοtor

Motor οf vacuum pump 

Motor of loader 

Inverter vacuum pump

PL450L

Τechnical characteristics

PL Double paddle mixer with loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες 
και αναβατόριο

vacuum900L

•  The machine needs 6 bar of compressed air to operate

•  This machine is accompanied by all certificates of quality and 

safety (CE) and meets all hygiene standards and EU standards. 

•  Για την λειτουργία του χρειάζεται παροχή πεπιεσμένου αέρα 6 bar

•  Συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας (CE ) και 

ανταποκρίνεται σε όλους τους κανόνες υγιεινής και στις προδιαγραφές της Ε.Ε.  

11 Kw 

1.1 Kw

1.1 Kw 
340 cm

11 Kw 

1.1 Kw

1.1 Kw 
340 cm

Moτέρ

Moτέρ αντλίας βάκουμ

Moτέρ αναβατορίου 

Αντλία βάκουμ

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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3•   Vacuum pump 40cm .

This mixer is designed for mixing meat, poultry, fish and other type 

of food products. It is designed to mix products in such a way so 

sauces, spices and other food additives become homogenized. 

This is achieved because the paddles rotate into each other and 

on the same time have a small height difference between them. 

The product is inserted through a loading device and after its 

process the double paddle system drives it to the outlet. The outlet 

system is placed at the bottom of the bowl, on the front side of the 

machine. The product after mixing can be emptied into a 200lit bin 

through a special opening placed on the lowest point of the front 

side of the machine. On top a special protection cover is placed. 

Both protection cover and special opening are operated by air. 

The speed, vacuum percentage and the direction of the paddles can 

be adjusted from the control of the machine. Also the opening and 

closing of covers and lifter for 200lit bin. The paddles can work 

either clockwise or anticlockwise. The machine is equipped with 

variable speed operation. The User can view the product through a 

special step ladder that is built on the machine body. 

Extra on the vacuum version: 

•   Vacuum type, closed lid for bowl.

•   Stronger machine body.

    

3•   Βάκουμ αντλία 40cm .

•   Ενισχυμένη κατασκευή στο σύνολο της λόγω φορτίων 
που ασκούνται κατά την ζύμωση σε κενό αέρος.

Ζυμωτήριο με διπλές ανέμες για την ανάδευση (ζύμωμα) 

κρεατόμαζας και συναφών προϊόντων τροφίμων ικανό για 

όλες τις μάζες κρεατοσκευασμάτων. Στιβαρό μηχάνημα με 

μεγάλη απόδοση, κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα τελείως αδιάβρωτο. Το μηχάνημα 

φέρει κάδο χωρητικότητας 900 λίτρων μάζας (μέγιστη) 

με ανοξείδωτο καπάκι ασφάλειας. Το καπάκι του κάδου και 

το καπάκι εξόδου προϊόντος ανοίγει-κλείνει με πνευματικό 

σύστημα. Για την ταχύτητα περιστροφής των ανέμων 

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και αυξομείωσης της 

ταχύτητας μέσω inverter. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής της φοράς περιστροφής για τις ανέμες για κάθε 

ταχύτητα. Μπορεί να οριστεί και συνολικός χρόνος 

ανάμιξης καθώς και το ποσοστό βάκουμ. Περιλαμβάνει: 

•   Ειδικά ενισχυμένο κλειστού τύπου καπάκι για τον κάδο 
ανάμειξης.

Μοtor

Motor οf vacuum pump 

Motor of loader 

Inverter vacuum pump

PL450L

Τechnical characteristics

PLPLP 4L4L 50L

PL Double paddle mixer with loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες 
και αναβατόριο

vacuum900L

•  The machine needs 6 bar of compressed air to operate

•  This machine is accompanied by all certificates of quality and 

safety (CE) and meets all hygiene standards and EU standards. 

•  Για την λειτουργία του χρειάζεται παροχή πεπιεσμένου αέρα 6 bar

•  Συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας (CE ) και 

ανταποκρίνεται σε όλους τους κανόνες υγιεινής και στις προδιαγραφές της Ε.Ε.  

11 Kw 

1.1 Kw

1.1 Kw 
340 cm

11 Kw 

1.1 Kw

1.1 Kw 
340 cm

Moτέρ

Moτέρ αντλίας βάκουμ

Moτέρ αναβατορίου 

Αντλία βάκουμ

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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* VR555 data in brackets *με παρενθέσεις τα στοιχεία VR555

Maximum Bowl Capacity 

Mixing Capacity 

Weight of Machine   

Motors 

Loader motor    

Hydraulic pump motor   

Vacuum pump motor   

Vacuum pump 

1500 lit

    300- 800 Kg ανάλογα το προϊόν

3000 Kg approximately

2 x 8 Kw

1,1 kw 

 kw4,4
363 m /hr

PLV1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τechnical characteristics

A very strong machine made completely from stainless steel. 

It is specially designed to process big quantities of products. 

The mixer is equipped with a bowlthat can contain up to 1500 

liters of product. This bowl container is safely closed with a 

heavy duty stainless steel cover. A thick rubber band ensures 

the tight closing between the cover and the bowl container 

during the vacuum process.

• The bowl container embodies two specially designed mixing 

arms, paddle shaped. 

• Two Product Outlet doors allow processed food to exit the 

machine. This is ideal for speed during emptying and not over 

mixing in an effort to direct towards the exit.

• Top Bowl cover is opened with a hydraulic system 

• There is a protective rail around the bowl of the mixer, when 

pressed machine stops( non vacuum version)

• An observation platform comes at the side of machine, to 

assist with viewing and cleaning 

• 200lit bin are inserted under the product outlet doors with 

Teflon drivers 

• Machine is completely closed underneath, so no dirty comes 

inside when cleaning

• There a separate control board inside it.

• Two front Product outlet doors are opened with a pneumatic 

system  

• The column loader for 200lit bins is attached on the machine

• Mixer stands on four (4) heavy duty RUBBER feet 

• Δύο (2) θύρες εξόδου πρoϊόντος, δίνουν την δυνατότητα 
ταχύτατου αδειάσματος των 1500 λιτρών! Το εμπόρευμα 
επίσης δεν ταλαιπωρείται κατά την έξοδο.

• Τα πνευματικά έμβολα θα είναι καλυμένα σε ανοξείδωτο 
περίβλημα.

• Το αναβατόριο κάδων 200 λιτρών είναι επιπρόσθετο και 
τοποθετείται στο πλαϊνό απο το μηχάνημα.

• Το μηχάνημα στηρίζεται σε τέσσερα (4) ειδικά πέλματα 
βαρέως τύπου με λάστιχο.

• Το καπάκι του κάδου ανοίγει με την βοήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
συστήματος (λάδι).

Ένα στιβαρό μηχάνημα, ικανό να ζυμώσει μεγάλες ποσότητες 
προϊόντος, κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Ο κάδος του έχει χωρητικότητα 1500 λίτρα, 
καλύπτεται από ειδικό καπάκι βαρέως τύπου, το οποίο κλείνει 
αεροστεγός. Ειδικό λάστιχο σιλικόνης, κλείνει με ασφάλεια και 
χωρίς κενά, τον χώρο μεταξύ κάδου και καπακιού. Το λάστιχο 
είναι ειδικό για την χρήση μόνωσης σε κενό αέρος.

• Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένες ανέμες, σχήματος φτυαριού 
είναι τοποθετημένες εσωτερικά του κάδου.
• Οι Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένες ανέμες έχουν ανεξάρτητα 
συστήματα κίνησης, με αποτέλεσμα να μπορούμε να 
πετύχουμε πολλούς συνδυασμούς ταχύτητας και περιστροφής.

• Το καπάκι του κάδου ειναι πλήρως ανοξείδωτο.
• Οι Δύο (2) θύρες εξόδου προϊόντος ανοίγουν με την βοήθεια 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ συστήματος (αέρας).

• Παρέχεται Σκάλα επιτήρησης

• Κάδοι 200 λιτρών τοποθετούνται κάτω από τις πόρτες εξόδου 
προϊόντος.

• Το ζυμωτήριο είναι κλειστό στο πάτωμα του, έτσι το 
εσωτερικό του μηχανήματος δεν ρυπαίνεται κατά το 
καθάρισμα.
• Πίνακας χειρισμού εξωτερικά του ζυμωτηρίου .
• Το ζυμωτήριο είναι ικανό να ζυμώσει όλα τα προϊόντα 
τροφίμων σε σύστημα κενού (βακουμ) εφόσον είναι 
συνδεδεμένο με αντλία κενού.

Double paddle mixer with vacuum system and loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες, σύστημα βάκουμ
και αναβατόριο κάδου 200 λίτρων

Mixing operation 

•  2 SEPARATE  mixing paddles 

•  Each Paddle can rotate CLOCKWISE AND ANTICLOCKWISE

•  Each Paddle can rotate SLOW and FAST 

•  TIMER FOR CONTROLLED TIME MIXING

•  VACUUM 
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1500 lit

    300- 800 Kg depending on the product  

3000 Kg approximately

2 x 8 Kw

1,1 Kw 

1,5 Kw

4,4 Kw
363 m /hr

Χωρητικότητα κάδου

Ποσότητα προϊόντος

Βάρος μηχανήματος 

Μοτέρ

Μοτέρ Αναβατορίου

Moτέρ αντλίας βάκουμ       

Αντλία βάκουμ                    

Διαδικασία Ζύμωσης 

•  2 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ανέμες ανάμειξης

•  κάθε ανέμη μπορεί να κινηθεί χωριστά, ΟΜΟΡΡΟΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΑ

•  κάθε ανέμη κινείται ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

•  ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΖΥΜΩΜΑΤΟΣ

•  VACUUM 

vacuum500L



* VR555 data in brackets *με παρενθέσεις τα στοιχεία VR555

Maximum Bowl Capacity 

Mixing Capacity 

Weight of Machine   

Motors 

Loader motor    

Hydraulic pump motor   

Vacuum pump motor   

Vacuum pump 

1500 lit

    300- 800 Kg ανάλογα το προϊόν

3000 Kg approximately

2 x 8 Kw

1,1 kw 

 kw4,4
363 m /hr

PLV1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τechnical characteristics

A very strong machine made completely from stainless steel. 

It is specially designed to process big quantities of products. 

The mixer is equipped with a bowlthat can contain up to 1500 

liters of product. This bowl container is safely closed with a 

heavy duty stainless steel cover. A thick rubber band ensures 

the tight closing between the cover and the bowl container 

during the vacuum process.

• The bowl container embodies two specially designed mixing 

arms, paddle shaped. 

• Two Product Outlet doors allow processed food to exit the 

machine. This is ideal for speed during emptying and not over 

mixing in an effort to direct towards the exit.

• Top Bowl cover is opened with a hydraulic system 

• There is a protective rail around the bowl of the mixer, when 

pressed machine stops( non vacuum version)

• An observation platform comes at the side of machine, to 

assist with viewing and cleaning 

• 200lit bin are inserted under the product outlet doors with 

Teflon drivers 

• Machine is completely closed underneath, so no dirty comes 

inside when cleaning

• There a separate control board inside it.

• Two front Product outlet doors are opened with a pneumatic 

system  

• The column loader for 200lit bins is attached on the machine

• Mixer stands on four (4) heavy duty RUBBER feet 

• Δύο (2) θύρες εξόδου πρoϊόντος, δίνουν την δυνατότητα 
ταχύτατου αδειάσματος των 1500 λιτρών! Το εμπόρευμα 
επίσης δεν ταλαιπωρείται κατά την έξοδο.

• Τα πνευματικά έμβολα θα είναι καλυμένα σε ανοξείδωτο 
περίβλημα.

• Το αναβατόριο κάδων 200 λιτρών είναι επιπρόσθετο και 
τοποθετείται στο πλαϊνό απο το μηχάνημα.

• Το μηχάνημα στηρίζεται σε τέσσερα (4) ειδικά πέλματα 
βαρέως τύπου με λάστιχο.

• Το καπάκι του κάδου ανοίγει με την βοήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
συστήματος (λάδι).

Ένα στιβαρό μηχάνημα, ικανό να ζυμώσει μεγάλες ποσότητες 
προϊόντος, κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Ο κάδος του έχει χωρητικότητα 1500 λίτρα, 
καλύπτεται από ειδικό καπάκι βαρέως τύπου, το οποίο κλείνει 
αεροστεγός. Ειδικό λάστιχο σιλικόνης, κλείνει με ασφάλεια και 
χωρίς κενά, τον χώρο μεταξύ κάδου και καπακιού. Το λάστιχο 
είναι ειδικό για την χρήση μόνωσης σε κενό αέρος.

• Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένες ανέμες, σχήματος φτυαριού 
είναι τοποθετημένες εσωτερικά του κάδου.
• Οι Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένες ανέμες έχουν ανεξάρτητα 
συστήματα κίνησης, με αποτέλεσμα να μπορούμε να 
πετύχουμε πολλούς συνδυασμούς ταχύτητας και περιστροφής.

• Το καπάκι του κάδου ειναι πλήρως ανοξείδωτο.
• Οι Δύο (2) θύρες εξόδου προϊόντος ανοίγουν με την βοήθεια 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ συστήματος (αέρας).

• Παρέχεται Σκάλα επιτήρησης

• Κάδοι 200 λιτρών τοποθετούνται κάτω από τις πόρτες εξόδου 
προϊόντος.

• Το ζυμωτήριο είναι κλειστό στο πάτωμα του, έτσι το 
εσωτερικό του μηχανήματος δεν ρυπαίνεται κατά το 
καθάρισμα.
• Πίνακας χειρισμού εξωτερικά του ζυμωτηρίου .
• Το ζυμωτήριο είναι ικανό να ζυμώσει όλα τα προϊόντα 
τροφίμων σε σύστημα κενού (βακουμ) εφόσον είναι 
συνδεδεμένο με αντλία κενού.

Double paddle mixer with vacuum system and loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες, σύστημα βάκουμ
και αναβατόριο κάδου 200 λίτρων

Mixing operation 

•  2 SEPARATE  mixing paddles 

•  Each Paddle can rotate CLOCKWISE AND ANTICLOCKWISE

•  Each Paddle can rotate SLOW and FAST 

•  TIMER FOR CONTROLLED TIME MIXING

•  VACUUM 
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1500 lit

    300- 800 Kg depending on the product  

3000 Kg approximately

2 x 8 Kw

1,1 Kw 

1,5 Kw

4,4 Kw
363 m /hr

Χωρητικότητα κάδου

Ποσότητα προϊόντος

Βάρος μηχανήματος 

Μοτέρ

Μοτέρ Αναβατορίου

Moτέρ αντλίας βάκουμ       

Αντλία βάκουμ                    

Διαδικασία Ζύμωσης 

•  2 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ανέμες ανάμειξης

•  κάθε ανέμη μπορεί να κινηθεί χωριστά, ΟΜΟΡΡΟΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΑ

•  κάθε ανέμη κινείται ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

•  ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΖΥΜΩΜΑΤΟΣ

•  VACUUM 

vacuum500L



PZV
A completely stainless steel mixer with 500lit bowl 

capacity equipped with 2 solid mixing arms of Z type 

geometry. Especially designed for quicker and greater 

mixing action, ideal for easier discharge of heavy and 

sticky products due to its tilting bowl. Products of the 

KEBAB-DOENER industry as well as flour based stuffing 

are easily processed due to its strong mixing and easily 

discharge ability. The cover of the machine and the 

movement of the bowl are hydraulic operated. A loader for 

standard 200lit bins and / or a vacuum pump, can be 

added as extra options on the machine. Its finger touched 

control allows programming of various parameters such 

as time of mixing, direction of paddles, speed of mixing 

and vacuum (when available). Its special construction and 

smooth surfaces allow easy cleaning. This product is built 

based on health and safety regulation of CE. 

Ζυμωτήριο 500 λίτρων, εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτο εξοπλισμένο 

με 2 ανέμες σχήματος “Ζ”. Ειδικά σχεδιασμένο για ταχύτερη και 

ενισχυμένη ανάμειξη προϊόντος, ιδανικό για το άδειασμα μάζας 

υψηλής πυκνότητας και βάρους λόγω ανατρεπόμενου κάδου. 

Χρησιμοποιείται για τα προϊόντα τύπου DONER-KEBAB καθώς και 

για αρτοζυμές, προϊόντων αλευριού. Το καπάκι και ο κάδος του 

ζυμωτηρίου κινούνται με την χρήση υδραυλικών συστημάτων. 

Ανυψωτικός μηχανισμός (αναβατόριο) κάδου 200 λίτρων μπορεί 

να προστεθεί εφόσον ο χρήστης το απαιτεί. Για ειδικής φύσης 

μάζας που απαιτούν ανάμειξη σε κενό αέρος (vacuum) 

το μηχάνημα μπορεί να τροποποιηθεί για να καλύψει και αυτή 

την ανάγκη. Το χειριστήριο του επιτρέπει τον προγραμματισμό 

της διάρκειας του χρόνου ανάμειξης, την ταχύτητα ανάμειξης, 

την κατεύθυνση των ανέμων και την παρουσία-ένταση της 

ανάμειξης σε κενό (vacuum) όταν υπάρχει στο μηχάνημα. 

Ο σχεδιασμός του και οι λείες επιφάνειες του διευκολύνουν 

τον καθαρισμό και την διατήρηση υψηλών επιπέδων υγιεινής. 

Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο βάση οδηγιών για την 

πιστοποίηση CE.

Z Arm Mixer
Ζυμωτήριο με ανατρεπόμενο κάδο 
και ανέμες σχήματος “Z”

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

PΖ500 mixer

PΖ500L mixer with loader

PΖV500 mixer with vacuum

PΖV500L mixer with vacuum & loader

Μotor

Μotor

Μotor

Μotor

PΖV500 ζυμωτήριο βακούμ

PΖV500L ζυμωτήριο βακούμ αναβατόρι

PΖ500 ζυμωτήριο

Μοτέρ

Μοτέρ

Μοτέρ

Μοτέρ

PΖ500L ζυμωτήριο αναβατόρι

14,3 Κw

14 Κw

15 Κw

13,2 Κw

vacuum500L
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PZV
A completely stainless steel mixer with 500lit bowl 

capacity equipped with 2 solid mixing arms of Z type 

geometry. Especially designed for quicker and greater 

mixing action, ideal for easier discharge of heavy and 

sticky products due to its tilting bowl. Products of the 

KEBAB-DOENER industry as well as flour based stuffing 

are easily processed due to its strong mixing and easily 

discharge ability. The cover of the machine and the 

movement of the bowl are hydraulic operated. A loader for 

standard 200lit bins and / or a vacuum pump, can be 

added as extra options on the machine. Its finger touched 

control allows programming of various parameters such 

as time of mixing, direction of paddles, speed of mixing 

and vacuum (when available). Its special construction and 

smooth surfaces allow easy cleaning. This product is built 

based on health and safety regulation of CE. 

Ζυμωτήριο 500 λίτρων, εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτο εξοπλισμένο 

με 2 ανέμες σχήματος “Ζ”. Ειδικά σχεδιασμένο για ταχύτερη και 

ενισχυμένη ανάμειξη προϊόντος, ιδανικό για το άδειασμα μάζας 

υψηλής πυκνότητας και βάρους λόγω ανατρεπόμενου κάδου. 

Χρησιμοποιείται για τα προϊόντα τύπου DONER-KEBAB καθώς και 

για αρτοζυμές, προϊόντων αλευριού. Το καπάκι και ο κάδος του 

ζυμωτηρίου κινούνται με την χρήση υδραυλικών συστημάτων. 

Ανυψωτικός μηχανισμός (αναβατόριο) κάδου 200 λίτρων μπορεί 

να προστεθεί εφόσον ο χρήστης το απαιτεί. Για ειδικής φύσης 

μάζας που απαιτούν ανάμειξη σε κενό αέρος (vacuum) 

το μηχάνημα μπορεί να τροποποιηθεί για να καλύψει και αυτή 

την ανάγκη. Το χειριστήριο του επιτρέπει τον προγραμματισμό 

της διάρκειας του χρόνου ανάμειξης, την ταχύτητα ανάμειξης, 

την κατεύθυνση των ανέμων και την παρουσία-ένταση της 

ανάμειξης σε κενό (vacuum) όταν υπάρχει στο μηχάνημα. 

Ο σχεδιασμός του και οι λείες επιφάνειες του διευκολύνουν 

τον καθαρισμό και την διατήρηση υψηλών επιπέδων υγιεινής. 

Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο βάση οδηγιών για την 

πιστοποίηση CE.

Z Arm Mixer
Ζυμωτήριο με ανατρεπόμενο κάδο 
και ανέμες σχήματος “Z”

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

PΖ500 mixer

PΖ500L mixer with loader

PΖV500 mixer with vacuum

PΖV500L mixer with vacuum & loader

Μotor

Μotor

Μotor

Μotor

PΖV500 ζυμωτήριο βακούμ

PΖV500L ζυμωτήριο βακούμ αναβατόρι

PΖ500 ζυμωτήριο

Μοτέρ

Μοτέρ

Μοτέρ

Μοτέρ

PΖ500L ζυμωτήριο αναβατόρι

14,3 Κw

14 Κw

15 Κw

13,2 Κw

vacuum500L
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Mixer Motor 

Hydraulic Motor

Vacuum Motor

Vacuum Pump

Loader Motor

Weight

Bowl capacity

22 Kw

4 Kw

1.1 Kw

40 m3/hr

1,1 Kw

3600.00 Kg

1000 lit

Μοτέρ Ζυμωτηρίου

Υδραυλικό μοτέρ

Vacuum μοτέρ

Vacuum αντλία

Μοχλός αναβατορίου

Βάρος

Xωρητικότητα κάδου

Τechnical characteristics

A completely stainless steel mixer with 1000lit bowl 

capacity equipped with 2 solid mixing arms of Z type 

geometry.  It is specially designed for quicker and greater 

mixing action, ideal for easier discharge of heavy and 

sticky products due to its tilting bowl. Products of the 

KEBAB-DONER industry as well as flour based stuffing are 

easily processed due to its strong mixing and easily 

discharge ability. The cover of the machine and the 

movement of the bowl are hydraulic operated.

A loader for standard 200lit bins and / or a vacuum pump, 

can be added as extra options on the machine. Its finger 

touched control allows programming of various 

parameters such as time of mixing, direction of paddles, 

speed of mixing and vacuum (when available). 

Its special construction and smooth surfaces allow easy 

cleaning. This product is built based on health and safety 

regulation of CE. 

Εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτο μηχάνημα με κάδο 

χωρητικότητας 1000 λιτρών ειδικά σχεδιασμένο για πολύ 

απαιτητικά προϊόντα. Τοποθετημένες εσωτερικά 2 

ενισχυμένες ανέμες τύπου Ζ με πρωτοποριακό σχεδιασμό 

που επιτρέπει γρήγορη και βέλτιστη ανάμειξη 

κρεατοσκευασμάτων (doner kebap) καθώς και προϊόντων 

ζύμης. Το ενισχυμένο καπάκι και ο κάδος του ζυμωτηρίου 

κινούνται με την βοήθεια υδραυλικού συστήματος. Λόγω 

όγκου, αυξημένης χωρητικότητας ανάμειξης είναι 

προτεινόμενη η χρήση αναβατορίου κάδου 200 λιτρών. 

Η ζύμωση σε ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ (ΒΑΚΟΥΜ) είναι δυνατότητα 

που παρέχεται κατά παραγγελία του πελάτη. 

Το χειρηστήριο τοποθετημένο εξωτερικά, επιτρέπει τον 

έλεγχο ΧΡΟΝΟΥ ΖΥΜΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΩΝ, 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΖΥΜΩΜΑΤΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΚΟΥΜ (όταν 

παρέχεται). Το ειδικό σχήμα του μηχανήματος και 

οι σχεδιαστικές γραμμές των επιφανειών του, το κάνουν 

εύκολο στον καθαρισμό. Καλύπτονται όλες οι διατάξεις 

ΥΓΙΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάση κανονισμών CE.

Z Arm mixer 
Ζυμωτήριο με ανατρεπόμενο κάδο και ανέμες σχήματος «Ζ»

Τεχνικά χαρακτηριστικά

PZV vacuum1000L

38



Mixer Motor 

Hydraulic Motor

Vacuum Motor

Vacuum Pump

Loader Motor

Weight

Bowl capacity

22 Kw

4 Kw

1.1 Kw

40 m3/hr

1,1 Kw

3600.00 Kg

1000 lit

Μοτέρ Ζυμωτηρίου

Υδραυλικό μοτέρ

Vacuum μοτέρ

Vacuum αντλία

Μοχλός αναβατορίου

Βάρος

Xωρητικότητα κάδου

Τechnical characteristics

A completely stainless steel mixer with 1000lit bowl 

capacity equipped with 2 solid mixing arms of Z type 

geometry.  It is specially designed for quicker and greater 

mixing action, ideal for easier discharge of heavy and 

sticky products due to its tilting bowl. Products of the 

KEBAB-DONER industry as well as flour based stuffing are 

easily processed due to its strong mixing and easily 

discharge ability. The cover of the machine and the 

movement of the bowl are hydraulic operated.

A loader for standard 200lit bins and / or a vacuum pump, 

can be added as extra options on the machine. Its finger 

touched control allows programming of various 

parameters such as time of mixing, direction of paddles, 

speed of mixing and vacuum (when available). 

Its special construction and smooth surfaces allow easy 

cleaning. This product is built based on health and safety 

regulation of CE. 

Εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτο μηχάνημα με κάδο 

χωρητικότητας 1000 λιτρών ειδικά σχεδιασμένο για πολύ 

απαιτητικά προϊόντα. Τοποθετημένες εσωτερικά 2 

ενισχυμένες ανέμες τύπου Ζ με πρωτοποριακό σχεδιασμό 

που επιτρέπει γρήγορη και βέλτιστη ανάμειξη 

κρεατοσκευασμάτων (doner kebap) καθώς και προϊόντων 

ζύμης. Το ενισχυμένο καπάκι και ο κάδος του ζυμωτηρίου 

κινούνται με την βοήθεια υδραυλικού συστήματος. Λόγω 

όγκου, αυξημένης χωρητικότητας ανάμειξης είναι 

προτεινόμενη η χρήση αναβατορίου κάδου 200 λιτρών. 

Η ζύμωση σε ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ (ΒΑΚΟΥΜ) είναι δυνατότητα 

που παρέχεται κατά παραγγελία του πελάτη. 

Το χειρηστήριο τοποθετημένο εξωτερικά, επιτρέπει τον 

έλεγχο ΧΡΟΝΟΥ ΖΥΜΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΩΝ, 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΖΥΜΩΜΑΤΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΚΟΥΜ (όταν 

παρέχεται). Το ειδικό σχήμα του μηχανήματος και 

οι σχεδιαστικές γραμμές των επιφανειών του, το κάνουν 

εύκολο στον καθαρισμό. Καλύπτονται όλες οι διατάξεις 

ΥΓΙΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάση κανονισμών CE.

Z Arm mixer 
Ζυμωτήριο με ανατρεπόμενο κάδο και ανέμες σχήματος «Ζ»

Τεχνικά χαρακτηριστικά

PZV vacuum1000L
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