
Sütőipari gépek a gyártótólModul-Bake kft.



 Cégünk 1989-ben alakult,  
Magyar tulajdonban lévő vállalkozás. 
  Magyarországon két telephellyel  
rendelkezünk. Központi 1500 négyzet-
méteres üzemünk Budapesten találha-
tó, ahol az irodák és raktárak mellett az 
összeállító üzem és szervizközpont is  
működik. 600 négyzetméteres lemez- 
megmunkáló üzemünk Göncön található,  
továbbá saját irodával és szervizműhely-
lyel rendelkezünk Szatmárnémetiben  is. 

 A gépgyártás mellett cégünk több 
mint 40, főként európai beszállító  
összesen 250 különböző gyártmányá-
nak hivatalos magyarországi képviselete.  
Széles választékunkkal szinte minden  
sütőipari és cukrászipari igényt ki tudunk 
elégíteni.

   Az új gépek mellett széles használt és  
felújított gép kínálattal rendelkezünk,  
továbbá nagy szakértelemmel és kiemel-

kedő technikai háttérrel vállaljuk sütőipari  
gépek  javítását és felújítását is gyári vagy  
utángyártott alkatrészekkel.

   A termelés minőségi és mennyiségi  
hátterét fejlett CNC eszközparkunk  
biztosítja. Gépparkunkban  
megtalálható többek között:
• CNC lézervágó gép
• CNC élhajlító gép
• CNC eszterga gépek
• CNC marógép
• CNC hegesztő robot
• Oszlopos fúrók
• Csiszológépek
• Lemezolló
• Csőhajlító
• Szinergikus hegesztő gépek
• AWI hegesztő gépek
• Félautomata daraboló gépek
• 3D CAD-CAM programok   
   

 Az eltelt évek során a folyamatos  
fejlődésnek köszönhetően mára a  
hazai piac meghatározó szereplőjévé váltunk.  
Célunk, hogy meghatáro-
zó gyártóvá váljunk a közép  
európai piacon is. 

 

Cégünkről
  Az általunk legyártott berendezések  
száma 2014-ben meghaladta a 3500  
darabot. Gépeink megfelelnek a CE legújabb 
előírásainak, gyártási rendszerünk ISO9001  
akkreditált. Elkötelezettek vagyunk a mi-
nőség iránt, és hiszünk benne, hogy a  
hazai piacon is készülhet a nyugat  
európai gyártmányok technikai színvo- 
nalán versenyképes árú berendezés. Gépeink  
tervezésénél legfontosabb irányelveink:
 Minőség
 Megbízhatóság
 Kedvező árak
 Alacsony karbantartási igény
 Saját gyártású termékeinknek nagy 
előnye, hogy cégünk - az import ter-
mékekhez képest - gyártói szerviz-
háttérrel lényegesen gyorsabban,  
hatékonyabban és kedvezőbb áron képes 
elvégezni bármilyen karbantartási vagy javí-
tási műveletet. 

 A cégünk által legyártott beren-
dezések száma 2015-ben megha-
ladta a 3500 darabot.

Cégünk nem csak egy sütőipari  
gépeket forgalmazó iroda, valódi 
szakmai és technikai háttérrel állunk  
ügyfeleink rendelkezésére. 

Termékeink

Ügyfeleink száma meghaladja a 
nyolcszázat a Magyar piacon.
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Forgókocsis 
kemencék
ROTOMAX széria

MODUL-BAKE

 Cégünk teljes egészében sa-
ját gyártású és fejlesztésű forgókocsis 
kemence családja. Letisztult, masszív 
konstrukció, gyors hőregeneráció, na-
gyon alacsony karbantartási igény és 
hosszú élettartam mellett kedvező ár 
jellemzi berendezéseinket.
 A berendezés rendelhető  
elektromos és gáz / diesel üzemű ki-
vitelben is. A gázégővel szerelt ke-
mencék esetén az eláramló füstgáz 
hőmérséklete és a sütési hőmérséklet 
különbsége mindössze 30-50 Celsius. 
Ennek köszönhetően a berendezés 

az egyik leghatékonyabb megoldás a  
piacon.
 Gépeink rendelhetők a szabvá-
nyos kocsiméret mellet az összes a pi-
acon kapható kemencével megegyező 
sütőkocsi felfogatással, így nincs szük-
ség a már meglévő kocsik cseréjére új 
kemence beszerzése ese-
tén.

Jellemzők
•	 Teljes egészében rozsda-

mentes acélból készülő 
burkolatok

•	 Nagy felületű, hatékony és 
gyors hőregenerációt le-
hetővé tevő rozsdamentes 
hőcserélő.

•	 Speciális, nagyon alacsony 
karbantartási igényű lég-
forgató ventilátor.

•	 Hosszú élettartamú, meg-
erősített ajtó tömítés.

•	 Automatikus kocsi pozício-
nálás ajtónyitás után.

•	 Motorikus gőzelvezető 
zsalu (automatizálható is).

•	 A talplemez  3 mm-es rozs-
damentes acél lemezből 
készül és külön merevítéssel ren-
delkezik.

Egyenletes sütés, kifejezetten a Ma-
gyar igényeknek megfelelően kifejlesz-
tett berendezés. Az elektromos rend-
szer és a gázégő a front panelről 
k ö n n y e - dén elérhető, ennek 
i s köszönhetően a 

beren-

MODUL-BAKE
dezés mindkét oldalára közvetlenül te-
lepíthető vagy másik kemence.
A nagyteljesítményű páraelszívó mű-
ködtetése automatikusan történik az 
ajtó nyitása után.
A sütési idő végét vizuális és akusztikus 
jelzés is jelzi. 
A berendezés három fő modulja a telepí-
tés alkalmával egy szabványos bejárati 
ajtón is befér, így nincs szükség bontás-
ra, ha nem áll rendelkezésre ipari kapu.

Opciók
•	 Forgózsámolyos kivitel
•	 Manuális vezérlés
•	 Érintő képernyős vezérlés.
•	 Meglévő kocsikhoz való hozzáiga-

Típus Sütőlemez 
méret

Szélesség Hosszúság Magasság Súly Gázégő 
teljesítmény

Villamos  
teljesítmény

cm cm cm cm kg kW kW
ROTOMAX  

40/60 40 x 60 152 131 269 1.250 45 1,5

ROTOMAX 
60x80

60 x 80 
58 x 78 178 157 269 1.950 55 2

ROTOMAX 
58x98

58 x 98 
60 x 100 198 187 289 2.100 70 3

zítás.

Vezérlések
•	 Manuális / program 

üzemmód
•	 Előfűtés funkció
•	 Manuális gőzölési le-

hetőség
•	 Manuális sütési idő rá-

adás lehetőség
•	 Manuális zsalunyitás 

lehetőség
•	 90 program tárolásá-

nak lehetősége programonként 4 
sütési ciklussal

•	 Utóhűtés funkció
•	 Hibajelzések

•	 Automatikus indítás
•	 Időzíthető gőzölés

•	 Grafikus érintő 
képernyős vezér-
lés.

•	 99 program prog-
ramonként 5 sü-
tési fázissal

•	 Sütési fázison-
ként külön pozíci-
onálható gőzölés

•	 Okostelefonnal monitorozható
•	 Az alap vezérlés minden funkcióját 

is tartalmazza.
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MODUL-BAKE
•	 100x200x8 mm-es alsó gőzölő há-

zak és tripla gőz esetén 3 mm-es 
rozsdamentes acélból készülő felső 
gőzölő házak

•	 3 mm vastag rozsdamentes acélból 
készülő front panel, mely egyáltalán 
nem tartalmaz szénacél alkatrésze-
ket

•	 15 mm vastag rozsdamentes acél 
gőzelvezető zsalu

•	 A gőzbevezető és elvezető rend-
szer cirkulációs csatornái teljes 
egészében rozsdamentes acélból 
készülnek

•	 A Német kemencéken szokványos, 

Típus Sütőkam-
rák száma

Ajtók száma 
kamránként

Hosszság x szélesség x  
magasság

Súly Gázégő  
teljesítmény

db db cm kg kW
TERMOMAX 1042 4 2 195 x 330 x 269 8.200 84
TERMOMAX 1242 4 2 195 x 370 x 269 9.000 95
TERMOMAX 1243 4 3 257 x 290 x 269 9.000 105
TERMOMAX 1543 4 3 257 x 330 x 269 9.600 115
TERMOMAX 1843 4 3 257 x 370 x 269 10.500 125
TERMOMAX 2143 4 3 257 x 420 x 269 11.700 145

felfelé nyíló rozsdamentes ajtók 
üveg betekintő nyílásokkal

•	 3 db 20 cm-es és 1 db 21 cm-
es belmagasságú sütőkamra 

•	 20 mm vastag acélháló megerősíté-
sű hőálló beton sütőlapok

Opciók
•	 Tripla gőzrendszer, kamránként 3 

db gőzölővel
•	 Saválló rozsdamentes acél front pa-

nel
•	 Saválló rozsdamentes acél párael-

szívó ventilátor és ventilátor ház

•	 Vetőszerkezet emelő rendszer
•	 Fatüzelésű egység.

Gőzcsöves  
kemencék
TERMOMAX széria

MODUL-BAKE

 Cégünk teljes egészében saját 
gyártású és fejlesztésű gőzcsöves ke-
mence szériája. A berendezés szerke-
zetileg az Olasz kemencékhez hason-
ló, de a tervezésnél figyelembe vettük 
a hazai piac igényeit. Célunk az volt, 
hogy a már bevált technológiát tovább 
fejlesztve olyan megoldást szállítsunk 
ügyfeleinknek, mellyel kompromisszu-
mok nélkül ki tudják használni a gőzcsö-
ves kemencék előnyeit.
 A magasabb minőségi elvárá-
sok mellett kiemelt figyelmet fordítottunk 
a hosszú élettartamra, a gazdaságos 

sütési eredményre és az alacsony kar-
bantartási igényre.  A berendezés köny-
nyedén ellenáll akár a folyamatos, há-
rom műszakos munkarend támasztotta 
igénybevételnek is. Speciális kialakítá-
sának köszönhetően akár 15-20 per-
cenként is rendelkezésre áll a megfele-
lő mennyiségű gőz ezáltal nem csak a 
kenyérfélék sütésére kiváló megoldás.
 A kemence épített 
(betonozott) szerkeze-
tének, kiváló szigete-
lésének és a 35 x 5,5 
mm-es MANNES-
MANN gőzcsövek-
nek köszönhetően 
nagy mennyiségű hő 
tárolására és folya-
matos energiataka-
rékos visszatáplálá-
sára ad lehetőséget. 
Egy cikloterm rend-
szerű kemencéhez 
képest akár 35 %-os 
gáz, 95%-os villamos 
energia és 80%-os 
karbantartási költség 
megtakarítás érhető el 
folyamatos üzemeltetés 
mellett. Ez optimális eset-
ben a berendezés teljes 

vételárát jelentheti 5-6 éven belül, 15-
20 éves várható élettartam mellett.
Jellemzők
•	 Rozsdamentes acélból készülő 

front panel, oldalsó és hátsó burko-
latok.

•	 Megerősített gőzölő rendszer, mely 
a hasonló megoldásokhoz képest 
kb. 35-40%-al több acélt tartalmaz 

gőzölőnként!
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Asztali 
kenyérszeletelők

MINI széria

MODUL-BAKE

 Kis helyigényű, kompakt  
berendezés. Kedvező árával, esztéti-
kus megjelenésével optimális válasz-
tás üzletek és kisebb üzemek számára. 

 Az asztali kenyérszeletelő gép 
a kar a kezelő irányába történő elmoz-
dításával működtethető. Gépeinket 
megbízható, halk üzemelés, valamint 
hosszú élettartam jellemzi.
 

Jellemzők
•	 A szeletvastagság a megrendelés 

alkalmával széles skálán, 8-tól 22 
mm-ig választható.

•	 A kéttengelyes rendszernek kö-
szönhetően a kart a kezelő irányá-
ba kell elmozdítani – nem hátra kell 
tolni – ennek köszönhetően sokkal 
komfortosabb a használata

•	 Állítható rozsdamentes acél kenyér-
tartó a gép tetején

•	 220V-os hálózati csatlakozás.
•	 Egyszerű késcsere, felnyitható fej-

elem, nincs szükség a késkeretek 
teljes kiszerelésére.

•	 Optimális választás üzletek, pékbol-

tok, kisüzemek számára.
•	 Üzletbe való kihelyezésével forga-

lomnövekedés érhető el!
•	 Kiváló minőségű, 35.000 – 45.000 

vágás teljesítményű, Belga kések.
•	 A vezető gyártóktól érkező alkatré-

szeknek, a több mint 12 éves gyár-
tói tapasztalatnak és a tanúsított 
minőségellenőrzési rendszernek 
köszönhetően garantált a minőség.

Opciók

MODUL-BAKE
•	 Biztonságos szeletelés funkció: a 

kenyérelhelyezés időtartamára a 
kések megállnak

•	 400 V 3 fázis hálózati csatlakozás
•	 A RAL skálán szabadon választható 

színösszeállítás
•	 Balkezes kivitel
•	 Egyedi termékekhez való hozzáiga-

zítás
•	 Érintő képernyős vezérlés.
•	 Meglévő kocsikhoz való hozzáiga-

zítás.

Típus Max. 
vágási ma-

gasság

Max. 
vágási szé-

lesség

Max. vágási 
mélység

Kapacitás Méretek Súly Teljesítmény

mm mm mm db / óra mm kg kW

MINI 42 160 415 270 200 645 x 665 x 690 98 0,37

MINI 52 190 515 270 200 755 x 665 x 690 105 0,37
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Opciók
•	 A RAL skálán szabadon választható 

színösszeállítás
•	 Biztonságos szeletelés funkció: a 

kenyérelhelyezés időtartamára a 
kések megállnak.

•	 400 V 3 fázis hálózati csatlakozás
•	 “L” kivitel nagyméretű kerek kenye-

rekhez*
•	 Balkezes kivitel*
•	 Egyedi termékekhez való hozzáiga-

zítás*

*csak BASIC szériához rendelhető

Típus Max. 
vágási ma-

gasság

Max. 
vágási szé-

lesség

Max. vágási 
mélység

Kapacitás Méretek Súly Teljesítmény

mm mm mm db / óra mm kg kW

ECO 42 160 415 270 230 645 x 665 x 690 98 0,37
ECO 52 190 515 270 230 755 x 665 x 690 105 0,37

BASIC 42 160 415 270 250 530 x 670 x 1070 115 0,37
BASIC 42L 210 415 400 250 530 x 820 1250 135 0,37
BASIC 52 190 515 270 250 640 x 670 x 1090 125 0,37
BASIC 52L 210 515 400 250 640 x 820 x 1090 145 0,37
BASIC 62 190 615 270 250 750 x 670 x 1090 150 0,55
BASIC 62L 210 615 400 250 750 x 820 x 1250 165 0,55

BASIC42/52ECO42

Félautomata 
kenyérszeletelők 

BASIC / ECO széria

MODUL-BAKE

A piacon a legnépszerűbb berendezé-
sek, hosszú élettartam, megbízható, 
egyszerű konstrukció, modern forma-
terv jellemzi. Cégünk ezt a berendezést 
kétféle kivitelben gyártja.
 A félautomata szeletelő a kar 
elmozdításával működtethető. A beren-
dezések kis helyigénnyel rendelkeznek 
valamint a kezelő a gép fölött átnyúlva 
is könnyedén eléri a hátsó asztalt.

Jellemzők
•	 A szeletvastagság szabadon 

választható 8-20 mm között a  

megrendelés alkalmával.
•	 Könnyen mozgatható a 4 db  

fékezhető keréknek köszönhetően.
•	 Az első burkolat leszerelhe-

tő. Ennek köszönhetően kar-
bantartáskor és tisztításkor  
könnyedén elérhetők a belső 
alkatrészek

•	 Állítható rozsdamentes acél kenyér-
tartó a gép tetején.

•	 230V-os hálózati csatlakozás.
•	 Egyszerű késcsere, felnyitható fel-

ső burkolat: nincs szükség a késke-
retek teljes kiszerelésére.

•	 Optimális választás üzletek, pékbol-
tok, üzemek számára.

•	 Alacsony vibráció.
•	 Üzletbe való kihelyezésével forga-

lomnövekedés érhető el!
•	 Kiváló minőségű, 35.000 – 45.000 

vágás teljesítményű Belga kések.
•	 A vezető gyártóktól érkező  

alkatrészeknek, a több mint 12 
éves gyártói tapasztalatnak és 
a tanúsított minőségellenőrzé-
si rendszernek köszönhetően  
garantált a magas minőség.

BASIC széria
Modern design, mely minden üzem 
és üzlet színvonalát képes tovább  

növelni. Kéttengelyes kivitelének – és 
a beépített áttételnek – köszönhető-
en a kar mozgatása kevesebb fizikai 
megterhelést jelent a kezelő számára. 
Megerősített szerkezetének köszön-
hetően gond nélkül használható üzemi 
mennyiségek szeletelésére is. Széles 
modellválasztékában megtalálhatóak a 
kifejezetten kerek kenyerekhez készülő 
berendezések is.

ECO széria
Letisztult egyszerű szerkezetű  
állványos félautomata kenyérszelete-

BASIC52L / 3 kg-os kerek cipó

lő gép.  A tervezésnél a legfontosabb 
szempontok az egyszerű kezelhetőség 
és a letisztult konstrukció létrehozása 
voltak.
A kar hátrafelé történő elmozdításával 
működtethető. 
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Típus Max. 
vágási ma-

gasság

Max. 
vágási szé-

lesség

Max. vágási 
mélység

Kapacitás Méretek Súly Teljesítmény

mm mm mm db / óra mm kg kW
Automata kenyérszeletelő gépek

ENSIS 52 190 515 270 300 645 x 670 x 1090 155 0,55
ENSIS 52L 190 515 400 300 645 x 820 x 1090 165 0,55
ENSIS 62 210 515 270 300 740 x 670 x 1090 175 0,75
ENSIS 62L 210 515 400 300 750 x 820 x 1250 185 0,75

Önkiszolgáló kenyérszeletelő gépek
SELF 52 190 515 270 290 660 x 660 x 1170 175 0,55

tagság.
•	 4 db fékezhető kerékre szerelve
•	 Szeletelés közben teljesen zárt 

rendszer, mágneses záródó burko-
latok.

•	 24V vezérlőfeszültség
•	 Önszabályozó módon a kenyér álla-

gához igazoldó mechanika.
•	 Kenyér szétesés gátló lapok

használható, Magyar nyelvű feliratokkal 
és ábrákkal segíti a vásárlót. Biztonsá-
gi rendszereinek köszönhetően teljesen 
kizárható a véletlenszerű sérülés veszé-
lye.
 A berendezés a gyakorlati ta-
pasztalatok alapján már akár napi 100 
– 150 db kenyér szeletelése esetén is 
egy éven belül teljes egészében meg-
térülő beruházás. Masszív, megerősített 
szerkezetének köszönhetően nem okoz 
gondot a napi akár több ezer darabos 
szeletelés sem a mechanikának. nem
•	 Szabadon választható szeletvas- 

Automata és 
önkiszolgáló 
szeletelő gépek 

ENSIS / SELF széria

MODUL-BAKE

 Az automata szeletelőknél a 
kenyér áttolása a kések között motori-
kusan történik, nincs szükség a behúzó-
kar manuális mozgatására, így a kezelő 
számára lényegesen kevesebb fizikai 
megterhelést jelent a berendezés üze-
meltetése. 
 Az automata szeletelők meg-
erősített szerkezettel kerülnek legyár-
tásra a magasabb igénybevételre való 
tekintettel.  
 
ENSIS automata szeletelők
 Magas minőségű automata 

kenyérszeletelő gép mely a gomb- 
nyomás után motorikusan elvégzi a sze-
letelési műveletet. Opciósan a gép fel-
szerelhető egy szenzorral, mely érzéke-
li, ha a dolgozó elhelyezte a terméket a 
megfelelő pozícióban és automatikusan 
elindítja a berendezést. A gép rendelhe-
tő szabályozható előtolási sebességgel 
valamint zacskólebegtetővel is.
•	 Biztonságos szeletelés funkció: a 

kenyérelhelyezés időtartamáig a 
kések nem mozognak.

•	 Könnyen mozgatható a 4 db fékez-
hető keréknek köszönhetően.

•	 Állítható rozsdamentes acél kenyér-
tartó a gép tetején

•	 A szeletvastagság a megrendelés 
alkalmával széles skálán, 8-tól 22 
mm-ig választható.

•	 Gyorsabb késcsere, felnyitható fej-
elem, nincs szükség a kés-keretek 
teljes kiszerelésére.

•	 A levehető első burkolatnak köszön-
hetően a belső alkatrészek könnyen 
elérhetőek.

•	 Kiváló minőségű, 35.000 – 45.000 
vágás teljesítményű, Belga kések.

Opciók
•	 A RAL skálán szabadon választható 

színösszeállítás.

•	 230V hálózati tápfeszültség
•	 “L” kivitel nagyméretű kerek kenye-

rekhez
•	 Zacskólebegtető
•	 Termék érzékelő szenzor
•	 Szabályozható sebesség

SELF önkiszolgáló szeletelők
 Az önkiszolgáló kenyérszele-
telő gép olyan előre mutató megoldás, 
mely tökéletes biztonság mellett lehe-
tővé teszi, hogy a vásárló üzemeltesse 
a gépet ezzel teljes munkabér költség 
megtakarítást érjen el az üzemeltető. 
A berendezés rendkívül egyszerűen 
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MODUL-BAKE

Típus Max. 
vágási ma-

gasság

Max. 
vágási szé-

lesség

Kapacitás Méretek Súly Teljesítmény

mm mm db / óra mm kg kW
SECO52 190 490 500-800 650 x 2000 x 1300 225 0,55
SECO62 210 590 500-800 750 x 2000 y 1300 245 0,75

SECO52DUO 190 2x490 2x500-800 950 x 2000 x 1300 250 0,75

Opciók
•	 Indítópedál
•	 Zacskólebegtető
•	 Kenyértartó körasztal
•	 Motorikus felső szalag emelés
•	 Szabadon választható szín
•	 Klipszelő berendezés

Szalagos 
szeletelő gépek 

SECO széria

MODUL-BAKE

 A félautomata és automata gé-
peknél lényegesen termelékenyebb ipa-
ri megoldás a szeletelés felgyorsításá-
ra.

A nagyteljesítményű szalagos szelete-
lők összehangolt mozgó alsó és felső 
behordószalagjai folyamatosan szállít-
ják a terméket a késkeretek közé. A gép 
használatával nagymértékben csök-
kenthető az egy termékre eső fajlagos 
munkaerő költség és növelhető az órán-
ként termelt mennyiség.

A gépek rendelhetők egy és kétpályás 
kivitelben is. A kétpályás kivitel legyárt-
ható egyféle és két különféle szeletvas-
tagsággal.

Berendezéseink masszív ipari kivite-
lüknek köszönhetően képesek hosszú 
távon szolgálni a termelést nagyipari 
körülmények között.
Gépeinken mind az alsó, mind pedig a 
felső szalag egyaránt meghajtással ren-
delkezik.

•	 A szeletvastagság a megrendelés 
alkalmával széles skálán, 8-tól 22 
mm-ig választható.

•	 Szabályozható sebességű szalagok
•	 Állítható felső szalag magasság
•	 4 db kerékre szerelve
•	 Egyszerű késcsere
•	 Speciális, hosszú élettartamú, köny-

nyen tisztítható bordás szalagok
•	 Rozsdamentes acél gravitációs 

csúszda
•	 Rozsdamentes acél oldalterelők (ál-

lítható).

Alap kivitel: normál, egypályás szalagos 
szeletelő gép.

DUO kivitel: megduplázott teljesítmény, 
két vonalon történő szeletelés, akár két 
különböző szeletvastagsággal.

DUO FRONT kivitel: ezen a berende-
zésen a zacskólebegtetők, hosszirány-
ban, a szalagok irányával párhuzamo-
san kerülnek felszerelésre.
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Sütőlemez  
tisztító gépek 

ROTA széria

MODUL-BAKE

 A sütőlemez tisztító géppel 
jelentősen növelheti üzemi haté- 
konyságát a sütőlemezek tisztításának 
területén a bérköltségek csökkenése 
mellett.

Négyoldalas sütőlemezek tisztításá-
ra alkalmas sütőlemez tisztító  gépek. 
A napi szintű tisztítást gyorsaságának 
köszönhetően lehetővé tevő beren-
dezéssel könnyedén tisztán tarthatja 
lemezeit és megszüntetheti a szeny-
nyezett lemezekkel kapcsolatos vevői  
reklamációt. 

•	 Gyors és költséghatékony lemez-
tisztítás.

•	 A sütőlemezek belső felületei mel-
lett a perforációt és a hátoldalt is 
tisztítja

•	 A tiszta lemez kevesebb energiafel-
használást, a tiszta perforáció jobb 
légáramlást eredményez.

•	 A gépi tisztítás mellett sokkal ritkáb-
ban van szüksége vegyszeres tisz-
tításra.

•	 Teljes egészében rozsdamentes 

acélból készülő berendezés.
•	 Könnyedén mozgatható a 4 db fé-

kezhető keréknek köszönhetően.
•	 Hosszú élettartamú kefék, melyek 

a hasonló megoldásokhoz képest 
akár 75%-kal kedvezőbb áron cse-
rélhetők.

Típus Sütőlemez 
méret

Kapacitás Méretek Súly Teljesít-
mény

mm db / óra mm kg kW
ROTA400 400 x 600 150-250 710 x 510 x 1010 110 1,1
ROTA580 580 x 780 150-250 890 x 510 x 1010 145 1,1

ROTA600 600 x 800 150-250 890 x 510 x 1010 145 1,1
ROTA980 580 x 980 150-250 890 x 510 x 1230 160 1,1

előtte utána

Zsemlemorzsa 
daráló gép

GRIND széria

MODUL-BAKE
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Típus Kapacitás Méretek Súly Teljesítmény

kg / óra mm kg kW
GRIND100 100 350 x 350 x 880 32 0,75

 Saját gyártású zsemlemor- 
zsa daráló gépeink kiválóan alkalma-
sak bármilyen üzemméret igényeinek 
kielégítésére. Gépeinkben a szita a  
piacon egyedülálló módon néhány má-
sodperc alatt könnyedén cserélhető,  
ezzel lehetővé téve többféle szemcse-
méret gyártását - átállási idő nélkül - egy 
géppel.
Kompakt, kis helyigényű berendezé-
seink teljes egészében rozsdamentes  
anyagokból készülnek.

•	 Megfelel minden hatályos biztonsá-
gi előírásnak.

•	 Könnyedén mozgatható.
•	 Csak minőségi alkatrészek kerül-

nek beépítésre.
•	 A berendezés aktív motorvédelem-

mel rendelkezik.
•	 Biztonsági vészleállító.
•	 A berendezés üzem közben mini-

mális mennyiségű port bocsájt ki
•	 Szétszerelt állapotban a gép nem 

indítható be.

Opciók
•	 A berendezéshez többféle  

szita rendelhető a különböző szem-
cseméretek előállításához.

•	 230 V hálózati csatlakozás.
•	 1,1 kW-os megnövelt teljesítményű 

villanymotor.
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Kelesztő kamrák 
és automatikák 

SU széria

MODUL-BAKE

 Cégünk széles választékban 
gyárt kelesztő kamrákat a sütőipar és 
cukrászipar részére. A párafejlesztő au-
tomatikák teljes egészében saját üze-
münkben készülnek, professzionális 
kivitelben. A panelrendszer egy kifeje-
zetten erre szakosodott gyárban készül 

Olaszországban, magas minőségben. 
Az automatika természetesen panelek 
nélkül is megvásárolható, felszerelhető. 
Berendezéseink rendelhetők késlelte-
tett kelesztő kivitelben is, mely akár ne-
gatív hőmérséklet tartományban is ké-
pes üzemelni. A kelesztő panel méretek 
teljes egészében igényre szabhatók!

Automatika jellemzők
•	 Teljes egészében saválló AISI304 

rozsdamentes anyagokból készülő 
rendszer.

•	 Külön szabályozható páratartalom 
és hőmérséklet (külön digitális mű-
szerrel mindkettő)

•	 Automata és manuális üzemmód
•	 Teljes egészében rozsdamentes  

acél ventilátor és ventilátor ház
•	 Rozsdamentes acél fűtőbetétek
•	 Automatikus vízvétel a hálózatról
•	 Kamra világítás
•	 Cirkulációs csatornák

Panel jellemzők
•	 50 mm vastag szigetelt alumínium 

panelek speciális korrózióálló felü- 
letkezeléssel.

•	 Polikarbonát ablakok
•	 Ipari ajtószerkezet
•	 Szigetelt ajtók

Típus Táp-
feszültség

Méretek Súly Teljesítmény

V mm kg kW
SU-6 400 900 x 500 x 500 45 6
SU-12 400 900 x 500 x 500 / 2 80 6+6

Masszahúzó  
berendezések

MH széria

MODUL-BAKE Egyszerű és praktikus berende-
zés a piskóta masszák papírra történő 
terítésére. Segítségével tökéletesen 
sík felület érhető el különböző vas-tag-
ságok mellett valamint a termelé- 
kenység is a többszörösére növelhető a 
kézi terítéshez képest.
 Masszív, cégünk saját gyár-
tásában készülő masszahúzó be- 
rendezésünk teljes egészében rozsda-
mentes acélból készül és a szabványos 
méretek mellett egyedi papírmérethez is 
legyártható.
•	 2 mm-es rozsdamentes acélból ké-

szülő teljes vázszerkezet, rozsda-
mentes zártszelvény megerősítés-
sel.

•	 A kétpontos emelésnek köszönhe-
tően garantált a párhuzamosság.

•	 Külön papír vezető hengerrel fel-
szerelve

•	 Golyóscsapágyba ágyazott tengely-
vég

•	 Standard és egyedi papír méretek-
hez

•	 Egyszerűen állítható magasság
•	 Rugós gyors-zár
•	 A marokcsavaroknak köszönhetően 

egyszerűen szétszerelhető
•	 Kivehető tartály

Opciók
•	 Egyedi méretben legyártott beren-

dezés.
•	 Szűkítő a massza szélességhez
•	 Megnövelt méretű tartály
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KIFLISODRÓ 
GÉPEK 

FR széria

MODUL-BAKE

 Megbízható időtálló konstruk-
ció, nagyon alacsony karbantartási 
igénnyel. Egyszerű filccsere, 500 vagy 
600 mm széles hengerek. Berendezé-
seink rendelhetők hosszformázóval a 

kalácsok, bagettek és nagykiflik gyártá-
sához valamint 2-3 és akár 4 hengeres 
kivitelben.
 Kiváló sodratot készítő, kis he-
lyigényű Olasz szalagos kiflisodrók. 
Masszív, szépen megmunkált alumí-
nium öntvény hengertartó vázzal ké-
szülnek. Rendelhetők 500 vagy 600 
mm-es hengerekkel is, melyek vastag 
keménykróm réteggel készülnek és kü-
lön földeléssel rendelkeznek.

Jellemzők

• Behordó szalag védőráccsal
• Folyamatos nyújtóhenger tisztítás
• A robusztus és elegáns felépítésű 

gépek gyártásánál csak kiváló mi-
nőségű és ellenálló filceket hasz-
nálnak.

• Négy erős kerékre szerelik a köny-

nyű mozgathatóság érdekében.
• Egy speciális mechanizmusnak kö-

szönhetően a termék akár az elülső 
asztalra is visszakerülhet, ennek 
köszönhetően a munkához akár 
egy kezelő is elegendő.

• A berendezés átgondolt tervezésé-
nek köszönhetően a filccsere köny-
nyebben elvégezhető más gyártmá-
nyokhoz képest.

• Lehajtható első és hátsó asztalok.
• Alkalmas kisebb tészták nyújtására 

is, valamint a formázási folyamat 
mozgás közben is szabályozható.

•	 Rendelhető a Magyar piacra ké-
szülő, speciális kivitelben is!

Típus Min./Max. 
tésztasúly

Henger 
szélessége

Méretek Súly Teljesít-
mény

gr mm mm kg kW
FR2C50 20 - 800 150-250 710 x 510 x 1010 110 1,1
FR2C60 20 - 800 150-250 890 x 510 x 1010 145 1,1

FR2FC50 20 - 800 150-250 890 x 510 x 1010 145 1,1
FR2CF60 20 - 800 150-250 890 x 510 x 1230 160 1,1

DAGASZTÓ  
GÉPEK

MSP széria

MODUL-BAKE Masszív felépítésű ipari be-
rendezések, melyek alkalmasak egy 
termelő üzem akár három műszakos 
munkarendjének kiszolgálására hosszú 
éveken keresztül problémamentesen. 
A csésze és a spirál párosának gondos 
tervezése és kiválasztása lehetővé te-
szi, hogy a gépek a névleges űrtartal-
mon belül széles tartományban tudja-
nak jó dagasztási eredményt elérni.

 Letisztult konstrukció, kiváló 
dagasztási eredmény és kiemelkedő 
megbízhatóság valamint kiváló ár/érték 
arány jellemzi.

Jellemzők
•	 2 db időzítővel felszerelt berende-

zés (I. / II. sebesség)
•	 Az időzítők alján digitális kijelző 

mutatja a hátralévő dagasztási időt
•	 A csészét és a spirált külön villany-

motor hajtja
•	 Szinte teljesen karbantartásmentes 

konstrukció
•	 Rendkívül erős ékszíjakat alkalma-

zó erőátviteli rendszer
•	 Csésze forgási irány váltás (mind-

két irány időzíthető)
•	 Védőrács
•	 Manuális / automata üzemmód. Au-

tomata üzemmódban a sebesség-
váltás és a dagasztási idő végén a 
leállás automatikusan történik.

Opciók

•	 Kivehető csészés kivitel
•	 Csészebillentő
•	 Plexi védőburkolat
•	 Csészebillentővel egybeépített vál-

tozat

•	 Digitális, programozható vezérlés
•	 Megerősített erőátviteli rendszer a 

kemény tészták feldolgozásához
•	 Tésztahőmérő
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Lisztszita 
gépek

Lisztszita 
gépek

Kúpos  
gömbölyítők

Fánksütő 
gépek

Hőlégkeveréses 
kemencék

Moduláris 
kemencék

Tésztanyújtó 
gépek

Habverő  
keverő gépek

Krémtöltő 
gépek

Gőzcsöves 
kemencék

Elektromos 
vetőskemencék

Sütőkocsik, 
sütőlemezek

MSF széria

PMFS széria

MPC széria

PS és FK széria

RX és RXB széria

MD széria

MK és SF széria

MX széria

MDE és DOSIBEST széria

AGIV forni

DANZI forni

Kocsik, lemezek, bagett 
lemezek

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

• Rezgőszitás kivitel
• Olasz gyártmány
•  Könnyedén cserélhető 
szita
• Kerekekre szerelve
• Mindkét oldalról nyitható 
test
• Többféle választható ki-
menő cső magasság
• 24V vezérlő feszültség
• 100 kg / 5 perc kapacitás

• Centrifugális kivitel
• Rozsdamentes acél bur-
kolatok
•  Könnyedén cserélhető 
szita
• Kerekekre szerelve
• Mágneses szeparátor 
(opció)
• Többféle választható ki-
menő cső magasság
• Kedvező ár
• 2000 kg / óra kapacitás

• Külső kúpos gömbölyítők
• Lisztezővel felszerelve
•  Minőségi Olasz gépek
• Rendelhető állítható csa-
tornával szerelt kivitel is
• Teflon bevonatos csa-
tornák
• Teflon bevonatos kúp 
(opció)
• Hideg-meleg levegő befú-
vó rendszer (opció)

• Asztali és állványos 
gépek
• Kelesztővel vagy ke-
lesztő nélkül
•  Kapacitás: 15-60 db / 
sütés
• Manuális, félautomata 
vagy akár teljesen auto-
mata üzemű gépek
• Rozsdamentes kivitel
• Átforgatós kosár, digitá-
lis hőfokszabályzó.

• Rendelhető lemezkapac-
itások: 2, 3, 4, 6, 10, 16 db
• Kelesztő kamra (opció)
•  Elektromos vagy gáz 
üzem
• Manuális vagy érintő ké-
pernyős programozható 
vezérlés, gőzölési funkció 
• Irányváltós ventilátorok
• Rozsdamentes acél kül-
ső és belső burkolatok

• Kenyérsütésre alkalmas 
ipari kemencék
• Gőzölési funkció
•  Többféle méretben
• Hőálló beton herdlapok
• Kamránként külön  
vezérlés
• Szabályozható alsó és 
felső sütési hőmérséklet
• Kis helyigény, könnyen 
telepíthető,
• Elszívó ernyő (opció)

• Asztali és állványos gé-
pek
• Olasz gyártmányok
•  Teljesen automata kivitel 
is rendelhető
• Kerekekre szerelve
• Felhajtható és egyes 
modelleknél leszerelhető 
szalagok
• Opció: tésztavágóval sze-
relt kivitel és szabályoz-
ható sebesség

• Asztali és állványos gé-
pek
• Olasz gyártmányok
•  Kapacitás: 5-400 liter
• Fokozatmentes vagy 3 
fix sebesség
• Többféle keverő  
szerszám
• Masszív, megbízható, 
hosszú élettartamú konst-
rukciók
• Laposszíjas erőátvitel

• Fogaskerekes és  
dugattyús krémtöltő gépek
• Rendelhetők töltőpisz-
tollyal
•  Kapacitás akár 3500 
töltés / óra
• Nagy méretpontosság
• Rozsdamentes acél bur-
kolatok
• Nagyipari felhasználásra 
kifejlesztve
• Automata / manuális 
üzem

• 4-től 30 négyzetméter sü-
tőfelület között rendelhető
• A leghosszabb élet-
tartamú és leghaté-
konyabb 35x5,5 mm  
MANNESMANN gőzcsö-
vekkel szerelve
•  Dupla gőzrendszer 
(opció)
• Energiatakarékos üze-
melés, hosszú élettartam

• 4-től 30 négyzetméter sü-
tőfelület között rendelhető
• Rendelhető egy ajtós ki-
vitelben is.
•  Gőzölési funkció, párael-
szívó ernyő
• Energiatakarékos üze-
melés, hosszú élettartam
• Minden kamra külön ve-
zérléssel rendelkezik

• Sütőkocsik minden típu-
sú sütőkemencéhez ked-
vező áron
• Perforált és tele sütő- és 
bagett sütőlemezek ked-
vező áron minden szabvá-
nyos lemezmérethez
• A lemezek rendelhetők 
teflon bevonattal 
• A bagett lemezek ren-
delhetők alsó keretes és 
megerősített körbe keretes 
kivitelben is.

MODUL-BAKE

MODUL-BAKE

MODUL-BAKE

MODUL-BAKE

MODUL-BAKE

MODUL-BAKE

MODUL-BAKE MODUL-BAKE

MODUL-BAKE

MODUL-BAKE

MODUL-BAKE

MODUL-BAKE

Dagasztó 
gépek

Dagasztó 
gépek 

Kiflisodró 
gépek

Osztó göm-
bölyítő gépek

Hidraulikus 
osztógépek

Dagasztó 
gépek 

Dagasztó 
gépek 

Manuális  
osztógépek

Vízkeverő 
gépek

Vízhűtő gépek

Fix csészével

500 / 600 mm 

Félautomata / automata 

MSA széria

Kivehető csészével

Kivehető csészével

VS és DOMIX  széria 

TEA és MR széria

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

Technikai adatok

• 5-60 kg tészta  
kapacitásig
• Olasz gyártmányok
•  Magas minőség
• 1 vagy 2 sebesség
• Időzítővel (opció)
• Láncos meghajtás
• Rozsdamentes spirál
• Rozsdamentes csésze
• 230 V vagy 400 V 
• Fix vagy kivehető  
csésze

• 50-400 kg tészta  
kapacitásig
• Olasz gyártmányok
•  Magas minőség, masz-
szív  felépítés, hosszú 
élettartam
• 2 sebesség, 2 motor
• 2 időzítő
• Automata / manuális 
üzemmódok
• Csésze forgási irány 
váltás
• Rozsdamentes csésze

• 2, 3 vagy 4 hengerrel
• Olasz gyártmányok
•  Minőségi sodrat
• Szalagos kiflisodrók
• Behordó szalag
• Egykezelős üzemelési 
lehetőség
• Lehajtható asztalok
• Hosszformázó (opció)
• Kerekekre szerelve
• Keménykrómozott hen-
gerek, minőségi filcek

• Több gyártó kínálatából
• Többféle osztási  
mennyiséggel
•  Gépeink kiválóan alkal-
masak a Magyar tészta 
gömbölyítésére és osz-
tására
• Egyes típusok akár 4 kg 
tészta osztására is alkal-
masak
• Nagyon alacsony kar-
bantartási igény

• 10/20 és 15/30 db-os 
gépeink alkalmasak az 1 
kg-os kenyerek osztására 
így jelentősen növelve a 
termelékenységet
• Félautomata és automa-
ta gyártmányok
•  Minőségi Olasz beren-
dezések.
•  Masszív, megbízható, 
alacsony karbantartási 
igényű berendezések

• 80-400 kg tészta  
kapacitásig
• Olasz gyártmányok
•  2 motor, 2 időzítő
• 2 sebességi fokozat
• Hidraulikus fejemelés
• Automata csészebehú-
zás
• Dörzskerekes csésze 
meghajtás
• Automata / manuális 
üzemmódok
• Forgási irány váltás

• 120 / 160 / 240 kg tészta  
kapacitás
• Portugál gyártmányok
•  2 motor, 2 időzítő
• 2 sebességi fokozat
• Motorikus fejemelés
• Automata csészebehú-
zás
• Fogaskerekes csésze 
meghajtás
• Automata / manuális 
üzemmódok

• Hosszú élettartamú olasz 
öntvények!
• 8, 15, 19, 20, 30, 37  
db-os osztási mennyisé-
gek
•  Nagy méretpontosság
• Állványos és asztali kivitel
• Kedvező árak
• Alsó és felső préses kivitel 
is rendelhető

• Teljesen automata és a 
manuális keverőszelepes 
gépek
• Szabályozható 
mennyiség és hőmér-
séklet
•  Vízhűtő gépre köthető
• Tésztahőmérő (opció)
• Több program tárolására 
is alkalmas berendezések 
(opció)
• Gazdaságos eláramoltató 
szelep nélküli modellek

• Falra szerelhető és kihaj-
tó pumpával szerelt gépek
• Szabályozható hőmér-
séklet
•  Automata vízvétel
• Egyes modellek kerekek-
re szerelve
• Egyes modellek rozsda-
mentes burkolatokkal
• Túlfolyás elleni védelem
• Az aktuális előírásoknak 
megfelelő gázzal töltve
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Forgalmazott 
termékeink
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Fix és kivehető csészével
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Cégünk több vezető gyártó 
közvetlen importőre a hazai 
piacon. Az általunk forgalm-
azott modellek száma megh-
aladja a 250 változatot, me-
lyeket biztos szervizháttérrel  
és kedvező áron kínálunk 
ügyfeleink részére. Csak 
kipróbált és megfelelően 
tesztelt berendezés for-
galmazását kezdjük el. Az 
itt felsorolt gépek listája 
nem teljes, a részletekről 
érdeklődjön.
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Modul-Bake Kft.

Központi iroda:
1239 Budapest, Dél utca 2.
Nyitva tartás: H-P 8-16 

modul@modulbake.hu
janos.szabo@modulbake.hu

www.modulbake.hu

MODUL-BAKE

Telefonszámok:
06 1 630 73 94
Sütőipari gépek, szeletelők:
06 70 319 72 11
Sütőipari gépek, szeletelők, szerviz
06 70 319 72 12
Eszközrendelés:
06 70 630 73 94
Pénzügy, kenyérszeletelők
06 70 319 72 13


