
B A G E R I M A S K I N E R  &  
P R O D U K T I O N S L I N J E R

EN PÅLITLIG PARTNER FÖR PRODUKTUTVECKLING



Affärsidén bakom Jostec Oy är att utveckla produktionsmetoder, som gör det möjligt för våra kun-

der att bygga upp en lönsam och konkurrenskraftig affärsverksamhet. Vi har specialiserat oss på att 

utveckla och tillverka bagerimaskiner och produktionslinjer för livsmedelsindustrin. Tack vare vår er-

farenhet och vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi fått ett starkt förtroende och nått framgång 

hos våra kunder. 

Jostec erbjuder kompletta produktionslinjer anpassade efter kundens behov, från kavling av degen 

till påfyllning och hantering av bakplåten. Vår utrustning passar för mångsidig bearbetning av olika 

slags degar, från trendiga, glutenfria tunnbrödsdegar till traditionella glutenhaltiga degar. Vi kan er-

bjuda lösningar både för formning av degar, dekoration och uppläggning av produkter på plåt och 

hantering av plåtar och vagnar. Vi bygger upp linjen enligt kundens behov och önskemål. Oavsett om 

utgångspunkten är behov av tilläggskapacitet eller en optimerad användning av bagerilokalerna kan 

vi planera och förverkliga produktionslinjen tillsammans med vår kund för en så effektiv produktion 

som möjligt. 

SKR ÄDDAR-
SYDDA 
FLEXIBLA 
LÖSNINGAR



K AV L A R E

UTKAVLINGSLINJE  
FÖR GLUTENFRIA  
OCH TORRA DEGAR

 En flerstegsdegkavlare  
 för tunna degmattor.

 Kavlar till exempel knäckebröd  
 och pajskalsdeg. Passar också  
 för hantering av glutenfri deg.  

 Degmattans standardbredd 600 mm,  
 övriga bredder enligt överens- 
 kommelse.  

 Inmatningsenhet och två  
 kalibreringsvalsar 

 Mjölning både undertill och på ytan. 

DEGKAVLARE FÖR KORTA 
OCH VÅTA DEGAR 

 Lämplig för till exempel  
 knäckebröd och glutenfri pizza. 

 Degmattan kan hanteras genom  
 att strö ut frön etc., naggning,  
 kapning m.m. 

 Ingen tilläggskalibrering.

 Som option en homogenisator,  
 som kan användas för att blanda  
 restdeg och ny deg och ta bort 
 luftbubblor. 

TAIKINAMATON 
MINIMIPAKSUUS

2-3 MM

TAIKINAMATON LEVEYS VAKIONA

600 MM

ULOSTULONOPEUS
VAKIONA

2-7 M/MIN

DEGMATTANS 

MINSTA TJOCKLEK CIRKA 1 MM

DEGMATTANS  

STANDARDBREDD 600 MM

UTMATNINGSHASTIGHET 

 STANDARD CIRKA 2 – 7 M/MIN

DEGENS BREDD KAN VÄLJAS 

I INTERVALLET 300 – 600 MM
DEGTJOCKLEK: 1 – 5 MM



U T K AV L I N G S L I N J E  F Ö R  J Ä S T D E G A R

UTKAVLINGSLINJE  
FÖR VÅTA OCH SEGA  
GLUTENHALTIGA 
DEGAR 

 Lämpar sig till exempel för ciabatta- 
 deg eller andra degar som kräver  
 en skonsam behandling. 

 En degkavlare med flera arbets- 
 moment och -steg som hanterar 
 degen varsamt och optimerat. 

 Degen kapas i bitar i det första  
 momentet och läggs upp på rad. Efter  
 förkavlingen följer en vilofas.  Efter  
 vilofasen bearbetas degen med  
 en satellitkavlare. Därefter kavling  
 på tvären och två kalibreringar. 

 Antalet kavlingsstationer enligt behov.  
 Mängden mjölning optimeras också. 
 Degtråget kan utrustas med löstag- 
 bara plastskivor och oljesmörjning. 

EN EFFEKTIV  
OCH SKONSAM LINJE  
FÖR JÄST- OCH ANDRA  
GLUTENHALTIGA DEGAR 

 Passar för till exempel kaffebröd  
 och frallor. 

 Degmattans standardbredd 600 mm,  
 övriga bredder enligt överenskommelse.  

 I inmatningsenheten formas  
 ett tjockt degband skonsamt  
 för att bevara degens jäskraft.  

 Efter en kort vilofas följer satellit- 
 kavling, kavling på tvären och  
 kalibrering av degen. Vid behov  
 kan man kalibrera degen två  
 gånge som på bilden. 

 Mjölning både undertill och på ytan. 

DEGMATTANS 

STANDARDBREDD  

600 MM

UTMATNINGS- 

HASTIGHET STANDARD 

CIRKA 2 – 7 M/MIN

DEGMATTANS  

MINSTA TJOCKLEK ÄR  

CIRKA 2–3 MM

DEGTJOCKLEKEN  

2 – 15 MM

NOMINELL BREDD 

600 MM



DECO – DEKORATIONSENHET

 En enhet som placeras efter produktionslinjen 
 och som kan innehålla följande moment:  
- Vattenfuktning med finfördelad dimma 
- Äggpensling med ed tallrikssmörjare 
- Smörjning för glans (med tillsatsmedel) 
- Ströspridning 
- Ostspridning

 Överflödigt strö tas tillvara och kan cirkuleras 
  (option) som på bilden. Man kan precisionströ  
 direkt på produktraderna.

 Modulen är kopplad till produktions- 
 linjen och körs från linjens manövercentral.

 Transportörerna utformas antingen  
 som band eller galler. Transportören  
 är indelad i sektioner för att inte  
 materialen skall blandas. 

 Hela anläggningen är försedd med  
 låsbara hjul. Det är lätt att förflytta  
 den till tvättning. 

U P P S L A G S B O R D

TAIKINAMATON 

MINIMIPAKSUUS

2-3 MM

STANDARDBREDD  

600 M

ANLÄGGNINGENS 

LÄNGD ÄR 1,5 METER 

ELLER MER, BEROENDE 

PÅ ANTAL SEKTIONER. 

FÖRSEDD MED LÅS-

BARA HJUL.

ANLÄGGNINGENS 

 LÄNGD ÄR 1,5 METER 

ELLER MER, BEROENDE  

PÅ ANTAL SEKTIONER

ULOSTULONOPEUS

VAKIONA

2-7 M/MIN

FÖRSEDD  

MED LÅSBARA HJUL

BORDSHÖJD STANDARD  

900 MM

BANDBREDD STANDARD 

650 MM. DET ÄR OCKSÅ MÖJLIGT  

ATT FÅ ANDRA MÅTT.  

LINJENS LÄNGD BESTÄMS  

ENLIGT BEHOVET, 2 – 12 M

UPPSLAGSBORD 

 Ett mångsidigt uppslagsbord, som lämpar sig för  
 många behov. Passar för borstning, naggning, form- 
 ning eller kapning i remsor, borttagning av restdeg, 
 fuktning av kanterna, syltfyllning, vändning av rem- 
 sor, rullning, dekorskärning och tvärkapning. 

 Man kan välja bland ett omfattande  
 sortiment av tilläggsutrustning. 

 Genom ett urval skäreggar finns det  
 möjlighet att dekorskära produkterna. 

 Bordet kan antingen stå separat eller inte- 
 greras som en del av produktionslinjen.

 



AV S ÄT TA R E

DUBBEL VINKELAVSÄTTNING

 För avsättning i två riktningar. Fyller på  
 bakplåten i både längdled och på tvären. 

 Med påfyllningsenheten kan man fylla  
 på bakplåten optimalt utan att beröra  
 produkten med händerna.  

 Synkrontransportören som ingår i an- 
 läggningen är försedd med låsbara hjul,  
 som gör att det är lätta att koppla loss  
 den för tvättning. Anslutning sker med  
 snabbkopplingar. Synkrontransportören  
 transporterar produkterna på galler. 

 Bandets drivning sker med kuggrem,  
 vilket ger tyst och mjuk påfyllning.

 Den öppna konstruktionen gör den dagli- 
 ga rengöringen och underhållet enkelt. 

 Kan anslutas till linjen eller fungera separat. 

 Anläggningens längd beror på höjd- 
 skillnaden mellan inmataren och  
 påfyllningshöjden och bandets stigvinkel.

BANDBREDD  

MED STANDARDUT-

RUSTNING  

650 MM

FLERA OLIKA  

MÅTTALTERNATIV  

KAN FÅS  

PÅ BEGÄRAN 

AVSÄTTNING 

200 - 700 MM  

MED STANDARD-

UTRUSTNING

På bilden visas ett justerbart plåtställ.

Manövercentral utan pekskärm på bilden.

AVSÄTTARE

 En lösning för påfyllning i en riktning, till exempel 
 efter en maskin för frallor eller då bakplåten kan flyttas.  
 Bakplåtarna kan fyllas på i längdled eller på tvären. 

 Påfyllningen kan ställas in i förhållande till ban- 
 dets hastighet, påfyllningssträckan och  
 fördröjningen.  

 Bandets drivning sker med kuggrem,  
 vilket ger en tyst och mjuk påfyllning.  

 Den öppna konstruktionen gör den dagli- 
 ga rengöringen och underhållet enkelt.  

 Påfyllningsenheten kan anslutas till  
 linjen eller fungera separat. (Manöver- 
 centralen fattas på bilden).

 Anläggningens längd beror på höjd- 
 skillnaden mellan inmataren och påfyll- 
 ningshöjden och bandets stigvinkel.

LÄNGSTA  

AVSÄTTNING 

ÄR 

700 MM

BANDBREDD  

FÖR STANDARD- 

ANLÄGGNINGEN ÄR 

650 MM 

LINJEN  

KAN VARA 

VÄNSTER- ELLER 

HÖGERHÄNT 



D R A G AV S ÄT TA R E

DRAGAVSÄTTARE
 En avsättare för industriell  

 produktion.

 Påfyllning direkt på bräderna  
 till jässkåpet och jästunneln eller  
 direkt till ugnen med en galler- 
 transportör. Man kan välja avsättning  
 per produktrad, grupp eller  
 totalbredd. 

 Fotocellstyrning.

 Påfyllningshöjderna och zonerna  
 samt linjens orientering är valbara.  

 Påfyllningsenheten är försedd  
 med en stigande påfyllningskil  
 och automatisk styrning av bandet. 

Manövercentralen saknas på bilden.

DRAGLÄNGDER  

FRÅN 1 METER  

UPP TILL 4 METER

STANDARD- 

BANDBREDDERNA  

400 OCH 650 MM

MAXIMAL  

BREDD  

1,5 M



P L ÅT H A N T E R I N G

PLÅTHANTERING

 Ersätter tunga och enformiga  
 arbetsmoment.

 Konstruerad för effektivt påfyllning  
 och tömning av bakplåtsvagnen.

 Levereras med två olika kapaciteter 
- 2-torn system 700 plåtar/timme 
- 1-torn system 400 plåtar/timme

 Hela anläggningen har samma  
 manövercentral, där logikstyrnin- 
 gen sker med pekskärm. 

EXEMPLARET HAR EN TRANSPORTÖR,  

ANTAL PLÅT ENLIGT BEHOV.

KAPACITETET:  

700 ELLER 400 PLÅTAR / H

PLÅTHANTERING

 Ersätter tunga och enformiga  
 arbetsmoment.

 Flyttar ogräddade produkter från  
 produktionslinjen till påfyllningsen- 
 heten, som lägger upp en lämplig 
 mängd plåt för påfyllning.

 Bakplåtarna från en tomplåtvagn  
 till plåtlyften. Automatisk lyft  
 av plåtarna på transportören.

 Det är möjligt att installera en auto- 
 mat för fyllning på toppen och vida- 
 retransport efter transportören.

 Hela anläggningen har samma  
 manövercentral, där logikstyrnin- 
 gen sker med pekskärm. 

EXEMPLAR- 

TRANSPORTÖR  

MED 9 PLATSER 

KAPACITET FÖR PAPPERSUTBREDNING  

CIRKA 350 - 400 PLÅTAR/H,  

ANNARS MER ÄN 500 PLÅTAR/H

På bilden finns utrustning för täckning med bakplåtspapper,  

som lägger ut papper på plåtarna innan produkterna läggs på plåten.



UTRUSTNING FÖR PAPPER- 
PÅLÄGGNING PÅ LINJEN

 Utrustning för papperspåläggning för 
 placering efter produktionslinjen. 

 Funktionsprincip:  
1. De ogräddade produkterna som  
 kommer från produktionslinjen  
 matas på transportören till utrust- 
 ningen för papperspåläggning. 

2. Pappret matas ut från rullen som  
 ett kontinuerligt band. 

3. Pappret kapas med giljotinen till  
 bestämda mått mellan produktraderna. 

4. Pappret sugs fast mot bandet  
 med undertryck. 

5. Produkterna fortsätter på det  
 kapade pappret till följande  
 band för fortsatt hantering. 

PA P P E R PÅ L Ä G G N I N G

UTRUSTNING FÖR  
PAPPERPÅLÄGGNING  
FÖR EN SLUTEN PLÅT-  
ELLER BAKBRÄDESLINJE   

 Lägger ut papper på den tomma bak- 
 plåten samtidigt som plåten körs ut . 

 Produkterna placeras på plåten direkt  
 efter att pappret lagts på. 

 Kapaciteten beror bland annat  
 på plåtens dimensioner, till exempel  
 350 plåtar per timme. 

 Bakplåtspappret matas ut från rullen,  
 kapas och placeras på plåten.

 I en 700 mm pappersrulle finns över  
 7 km papper. 

 Det papper som används är vanligen silikon- 
 behandlat på bägge sidorna (41 g/m2).

PLÅTENS/PAPPRETS  

BREDD T.EX. 400 - 800 MM.

PLÅTENS LÄNGD 

T.EX. 800 - 2000 MM

PAPPERS- 
RULLENS  

BREDD  
300 – 800 MM 

MAXIMAL  
DIAMETER FÖR RULLEN 

CIRKA 700 MM SOM 
STANDARD

LINJENS MINIMIHÖJD 
BESTÄMS AV PAPPERS- 

RULLEN, SOM PLACERAS 
UNDER TRANSPORTÖREN.



K Y L S P I R A L E R

FÖR NATURLIG  
AVKYLNING

Promax kylspiraler lämpar sig för in-
sats i krävande produktionsmiljöer tack 
vare sin säkra funktion och robusta 
konstruktion. De ultrahygieniska Pro-
max-spiralerna är lätta att rengöra och 
underhålla och erbjuder en god total-
ekonomi tack vare sin konstruktion. De 
är dessutom mycket tysta under drift. 
Spiralerna innehåller inte en innertrum-
ma, vilket frigör golvyta i produktions-
lokalerna för andra ändamål, exempel-
vis kylning. Enkel och snabb montering 
förkortar tiden för driftsättningspro-
cessen betydligt.

Tack vare den flexibla och mångsidiga 
konstruktionen kan Promax kylspira-
lerna lätt skräddarsys enligt kundens 
behov; utformningen av transportören 
kan utföras nästan helt och hållet enligt 
kundens önskemål och behov. Extern 
kraftöverföring gör det möjligt att va-
riera in- och utmatning av produkterna 
i stort sett utan begränsningar. Promax 
kylspiraler är produktionseffektiva och 
fungerar kontinuerligt för en oavbru-
ten produktionsprocess. De lämpar sig 
särskilt väl för jäsning och avkylning av 
bageriprodukter!

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

BAGERIPRODUKTER

LIVSMEDEL

DJURFODER



Jostec Oy har specialiserat sig på konstruktion och tillverkning av bagerimaskiner och produktionslin-

jer för livsmedelsindustrin. Jouko Saarinen grundade Jostec Oy år 1980. Vårt styrka är vår erfarenhet 

av produktionslinjer för bageriindustrin från flera decennier och att vi har förmågan att lyssna till våra 

kunder, vilket gör oss till en betrodd partner för många av våra långvariga bagerikunder. Vi agerar som 

partner för kunderna i deras kontinuerliga utvecklingsarbete. Jostec Oy är ett solitt, privatägt företag, 

som finns i Tarvasjoki i sydvästra Finland, nära goda nationella och internationella kommunikationer.

Genom ett företagsförvärv år 2017 övergick ägarskapet i Jostec Oy till den nuvarande verkställande 

direktören Ari Lindholm. Vi är marknadsledande som leverantör av produktionslinjer för bagerier i Fin-

land och vi har ett heltäckande nät av återförsäljare i Norden.

Den finländska bakgrunden garanterar att vår utrustning håller en hög kvalitet och driftsäkerhet. Vårt 

eget installations- och utvecklingsteam ser till att vårt specialkunnande inom bagerisektorn bevaras 

och utvecklas också i fortsättningen.

EN PÅLITLIG 
PARTNER



JOSTEC OY
Tyllintie 4  |  21450 Tarvasjoki  |  Finland
Tel. +358 400 308 341
jostec@jostec.fi

www.jostec.fi

HELTÄCKANDE NÄT:


