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PANEA AB
Projektering, försäljning installation, utbildning, service
Panea har i över 40 år varit en ledande leverantör till den Svenska bagerier och 
konditorier. Panea har idag ca 20 heltidsanställda med huvudkontor i Stockholm och 
avdelningskontor i Jönköping och Halmstad. Våra kunder finns i hela brödbranschen 
från industribagerierna till det lokala cafét.

Projektering

Innan försäljning genomlyser våra 
bageriexperter projektet för att bästa 
möjliga slutresultat. Detta kan innebära 
hjälp med layoutritningar, förslag på 
utrustning, kalkyler etc.

Vi anser att ett ordentligt grundarbete är 
receptet för en nöjd slutkund.

Försäljning och produktsortiment

Panea samarbetar idag med över 20 
världsledande tillverkare av bagerimaskiner. 
Våra säljare har alla en lång och gedigen 
erfarenhet av branschen. Vi har ingen egen 
tillverkning att ta hänsyn till. Detta gör att vi 
alltid kan hitta den bästa lösningen för varje 
enskilt bageri.

Installation, utbildning
Vi lämnar aldrig en montering utan att ha 
försäkrat oss om att kunden har fått utbildning 
och behärskar den nya utrustningen. 
Vi har personal har stor erfarenhet inom 
bageriyrket med specialistkompetens inom 
butiksbagerier. 

Service
Sverige är ett stort avlångt land. Därför räcker 
det inte med vår egen servicepersonal som 
utgår från Stockholm och Borås.
Vi har ett rikstäckande servicenät som täcker 
hela Sverige. Det skall alltid finnas en tekniker i 
din närhet. Detta spar pengar och tid.
Önskas serviceavtal har vi olika upplägg som vi 
anpassar efter dina önskemål.

2.
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Silos, råvaruhantering, uppvägning

Rostfria utomhus silos Rostfria inomhus silos

Panea tillhandahåller olika typer av silo och doseringslösningar speciellt anpassade för just ditt 
bageri. Olika modeller för alla ändamål. Utomhussilos i  aluminium eller helsvetsat rostfritt.  
Inomhussilor i rostfritt, aluminium eller trevira tyg.

Enkla och tydliga styrpaneler från manuell dosering av en komponent till helautomatiska 
receptdatorer.

Småvågar kopplade till receptsystem. Hygienisk uppvägning med utsug och tättslutande lock. 
Automatisk eller manuell tömning.

Automatisk dosering av vatten och flytande komponenter i receptet. Surdegstankar upp till 500 liter.

All utrustning är  ATEX klassad enligt de gällande CE direktiven.

Trevirasilos

Smarta styrpaneler

Dosering

Halvautomatisk dosering Storsäckstömmare

3.

Helautomatisk 
dosering av 
torra och 
flytande små 
komponenter

Helautomatisk dosering
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Manuella vågar i olika utföranden utföranden

Soehnle 7756                                                    
Plattformsvåg med separat 
våginstrument och LCD 
display 
Kapacitet  60kg med 20 grams delning  
alternativt 150kg med 50 grams delning

Soehnle 9110                                                           
Kompakt kontrollvåg i 
skyddsklass IP65/IP67
Kapacitet ; 6kg / 1 grams delning; 12kg / 2 
grams delning; 30kg / 5 grams delning

Robust, dammtät och stänkvattenskyddad. 

Vågbord, förvaring Vagnar, Plåtar och formset
Olika modeller, behandlingar och material

4.

Powdertech M55

UPPVÄGNING, VAGNAR, PLÅTAR
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Rätt vattenmängd och vattentemperatur är viktigt för att få rätt
slutresultat på degen. Panea har valt ut några modeller på marknaden
som förenar funktion och kvalitet till rätt pris. Nedan några exempel

STM Dox 30
En enkel modell som doserar den mängd 
vatten som ställs in. Volymen antal liter syns 
i det ena displayet och temperaturen i det 
andra. Temperaturen regleras från kran.

STM Domix 35
Doserar och tempererar. Med ett vred 
ställar man in önskad temperatur som 
syns i displayet. Volymen knappas in 
och visas i det andra displayet. Går även 
att få med bypassventil som option.

BONGARD FONTO
Vattenkylare med kontinuerligt flöde. Kapacitet från 
+20 grader från 45 upp till 180 liter/h beroende på 
modell. Normalt vattentryck utan extra pump. Inbyggt 
rörverk. Utförande för golv eller väggplacering

Vattenkylare

5.

STM  SCWR-D Pro 55 - 320L/h
Vattenkylare som kontinuerligt har ett 
flöde av vatten på 2ºC under hela 
processen.  Utförande i rostfritt stål 
AISI316. Automatisk rengöringsfunktion 
för att eliminera kalk och motverka 
bakterier.

VATTENDOSERING/VATTENKYLNING
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VISPMASKINER 5 – 20 LITER

BAGIS C10 och C20 
bordsmodell
10 eller 20 liters 
utförande med visp, 
vinge och degkrok
Variabel hastighet, 
rostfri degkrok, spade 
och visp.
Genomskinligt diskbart 
stänkskydd. 

BAGIS CL20F
20 liters fristående 
golvmodell i lackerad 
stålplåt. 
Hastighetsvariator
100-415 varv/minut
10 liters utrustning 
som tillval 
0,75kW 230V

6.

Styrpanel till C10 
och C20 modeller

Kitchen Aid HD
Finns i olika 
utföranden Standard 
och proffesional. 4,8 
liter gryta med visp, 
vinge och degkrok

BONGARD STELLA
20 liters vsipmaskin 
ihopbyggd på smart 
stativ på hjul med 
förvaringsutrymme 
för verktyg. 
Elektronisk reglerbar 
hastighet, Löstagbart 
plastskydd

BONGARD STELLA
20 liters vsipmaskin 
bordsmodell. 
Elektronisk reglerbar 
hastighet, Löstagbart 
plastskydd
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VISPMASKINER GOLVMODELLER
40 – 60 - 80 liter

BAGIS C line 40 eller 60 
liter
Prisvärd bruksmaskin för det 
mindre eller medelstora 
bageriet. Finns med 40/20 
liters utrustning eller 60/40 
liters utrustning. Lätt 
avtagbart plastskydd, 
manuell kittellyft.  3 olika 
manöversystem enligt 
bilderna till höger

BAGIS SP4 60 Ergo
Kraftig blandnings-
maskin med elektrisk 
kittellyft
Tre verktyg
Elektronisk hastighets-
reglering 4+inverter
30 – 417varv/minut
3,0kW 380V
20 och 40 Liters utr. 
som till val
700x1040x1750mm
Art 1027060032

TEKNO SP4 80
Kraftig blandnings-
maskin med elektrisk 
kittellyft
Tre verktyg
Rfr Kittel på hjul
Elektronisk hastighets-
reglering 4+inverter
30 – 417varv/minut
5,5kW 380V
40 och 60 Liters utr. 
Som tillval
1110x952x1700mm
Art 1027080031

7.

Manöverreglage för 
vispmaskin C40

Enkelt utförande med 
3 mekansika 
hastighetslägen med 
timer,start och stopp

3 valbara 
elektronikska 
hastighetslägen med 
timer, start och stopp

Elektroniskt steglöst 
justerbar hastighet 
med timer, start och 
stopp

Programmerbar 
manöverpanel till alla 
SP4 modeller
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VISPMASKINER + 100 liter, kittellyftar

TEKNO SP4 100
Kraftig blandnings-
maskin med elektrisk 
kittelyft
Tre verktyg
Rfr Kittel på hjul
Elektronisk hastighets-
reglering 4+inverter
30 – 417varv/minut 
7,5kW 380V 
Tillval 80 Liters utr 

1110x1040x1800mm
Art 1027100031

TEKNO 160
Vispmaskin/degblandare med 160 liters 
gryta på hjul. Digital programmerbar 
styrpanel med bl.a. temperatursensor, 
rostfritt stänkskydd.

TEKNO SP4 120
Kraftig blandnings-
maskin med elektrisk 
kittelyft
Tre verktyg
Rfr Kittel på hjul
Elektronisk hastighets-
reglering 4+inverter
30 – 417varv/minut
7,5kW 380V
Tillval 80-100 L utr

1110x1040x1900
Art 1027120031

8.

KITTELLYFTAR
Kraftig blandnings-
maskin med elektrisk 
kittelyft
Tre verktyg
Rfr Kittel på hjul
Elektronisk hastighets-
reglering 4+inverter
30 – 417varv/minut
7,5kW 380V
Tillval 80-100 L utr

1110x1040x1900
Art 1027120031
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BJÖRN VARIMIXER VISPMASKINER

8.

Björn Varimixer är en ny medlem i Panea familjen. 
Robusta och slitstarka vispmaskiner med en rad praktiska 
tillbehör i olika storlekar från praktiskaTeddy med 5 liters gryta 
upp till Ar 200 med 200 liters gryta.
Maskinerna kan fås i olika utföranden med avtagbar plastskärm, 
rostfritt, Ergo med automatiska kittellyftar, hjälputtag etc.

Exempel.

Teddy 5 liter kan 
fås i olika färger. 
5 liters gryta 
med rostfria 
verktyg och 
praktiskt 
uppfällbart 
blandningshuvud

Kodiak är en 
nyutvecklad modell 
som finns i 
storlekarna 10 – 40 
liter. Prisvärda 
maskiner med 
automatiska 
kittellyftar. Finns  
som bords eller 
golvmodeller

Modellerna AR 40 – AR 200 är den klassiska serien vispmaskiner från Björn, välkända för sin 
Björnstyrka och smarta tillbehör. Modellerna finns med eller utan elektriska kittelhissar, s.k. Ergo 
versionen. Med rostfria skyddskåpor eller praktiska avtagbara plastkåpor. Hjälputtag, kittelvagnar, 
kittelskrapa, extra degrytor i mindre storlekar samt olika styrpaneler för manuell eller helautomatisk 
användning kan fås till de flesta modeller. 
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BONGARD DEGBLANDARE SPIRAL EVO

9.

Spiraldegblandare med fast gryta och elektronisk kontrollpanel från 2 - 200kg deg. 
Två hastigheter. Modellerna Spiral 50 och 70 (30 respektive 45kg) har gemensam 
motor för gryta och spiral medan de övriga är utrustade med två motorer. 
Genomskinligt skyddskåpa med eller utan skyddsgaller. Temperatursensor som 
option. Fantastisk blandningsresultat med låg deguppvärmning
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SIGMA SPIRALDEGBLANDARE MED FAST GRYTA
Sigmas spiraldegblandare förenar kvalitet och styrka med enkelt handhavande och goda 
hygienegenskaper. Modellerna finns med standard manuell styrpanel eller med 
elektronisk programmerbar panel. Tätslutande grytlock förhindrar att mjöldamm tränger 
ut i bageriet, lätt avtorkbara utsidor, samt en förnämlig blandnings teknik som blandar 
degen med minsta möjliga stressfaktor gör maskinerna idealiska för butiksmiljö. 
Backfunktion av deggrytan samt jog knapp är standard på alla modeller.

10
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SPIRALDEGBLANDARE MED INBYGGD LYFT OCH 
TIPP

11

Sigma
Sidtippande utförande  i storlekar 80 – 280 kg deg. För tipp höger eller vänster. 
Tippning på bakbord eller i avvägare

Bongard EVO TL
Sidtippande utförande i storlekar 80, 100, 130 samt 200 kg deg.
Hydraulisk lyft och tipp på bord eller i avvägare. Vänster eller höger utförande 
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SPIRALDEGBLANDARE MED FARBAR GRYTA
SIGMA, BONGARD, SOTTORIVA

12

Sigma
Bruksmaskinen som 
förenar hög kvalitet 
med ett bra pris.
Finns i storlekar från 
80, 120, 160, 200, 250 
och 300 kg deg.
Magnetlås på 
deggrytan, fristående 
elskåp. 
Elektromekansik eller 
digital panel 

BONGARD
Franska degblandare med digital 
styrpanel monterad på fronten. 
Hydraulisk låsning av deggrytan
Finns i storlekar upp till 300 kg deg

SOTTORIVA EVO
Degblandarnas rolls royce. Unik 
patenterat startknapp av 
blandningscykel på grytans handtag. 
Finns i storlekar upp till 300 kg deg.



Panea AB
TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371
Box 12097 · 102 23 Stockholm
info@panea.se            www.panea.se

GRYTLYFTAR 
Finns i olika utförande till samtliga modeller. Höger eller vänsterutförande. Olika 
lösningar på in och tippriktning, olika tipphöjder. Offereras separat efter önskemål 
och behov

13

Sigma

Sottoriva

Bongard

Speciallösningar
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ERIKA RECORD     BULLRIVARE
ERIKA RECORD När endast det bästa är tillräckligt bra. ERIKA ÄR VÄRLDSLEDANDE NÄR DET 
GÄLLER MASKINER FÖR RIVNING OCH DELNING PÅ GRUND AV SIN ENKELHET, 
ANVÄNDARVÄNLIGHET OCH GEDIGNA KONSTRUKTION. ALLA MODELLER FINNS I TYP 1-11 FRÅN 
18 – 450 GRAM. 7 – 36 DELAR. LÄTT UTBYTBART RIVHUVUD FÖR ALLA RH MODELLER

ERIKA HALVAUTOMAT
Manuell pressning, delning, rivning Teflonbehandlade 
knivar. Typ  –11. Levereras med 3 stycken rivtallrikar.

ERIKA HALVAUTOMAT - RH
Samma utförande som halvautomat men med 
löstagbart utbytbart rivhuvud  för olika degvikter med 
olika delning upp till 7 delar och 450 gram. Levereras 
med 3 stycken rivtallrikar.

3/4 AUTOMAT ERIKA EASY PLUS
Automatisk hydraulisk pressning och delning för 
att minska arbetsbelastning.  Endast rivningen 
kontrolleras manuellt.
Teflonbehandlade knivar. 
Kan fås i RH version med löstagbart utbytbart 
rivhuvud. Levereras med 3 stycken rivtallrikar.

HELAUTOMAT ERIKA CLASSIC
Automatisk pressning, delning och rivning.  
Teflonbehandlade knivar. Vridbart knivhuvud 
framåt vilket underlättar underhåll och rengöring
Automatisk start vid stängning av frontluckan, 
vilken öppnas automatiskt när maskinen stannat.

14

ERIKA HELAUTOMAT FULL RH
Automatisk hydraulisk pressning, delning och 
rivning. Död mans grepp vid start/stopp av 
rivcykel. Teflonbehandlade knivar. 
Kan fås i RH version med löstagbart utbytbart 
rivhuvud. Levereras med 3 stycken rivtallrikar.
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Bongard Divimach 10/20
Marknadens mest flexibla degdelare. Delar degen helt 
automatiskt i 10 eller 20 delar med viktområde 200 – 2000 gr. 
3 olika utföranden. AP är standardversionen som pressar och 
delar i 10 eller 20 delar. AG är samma maskin men med 
löstrycksfunktion för veka och förjästa degar med instäbbart 
tryck och trycktid.. AGP har dessutom en hållare för ett extra 
delningsraster för t.ex. mindre bräck 48 delar, trianglar 
snittmönster mm.  Samtliga modeller utrustade med styrplåtar 
och uppsamlingslåda för mjöldamm.

Exempel på olika typer av delningsraster finns till 

Divimach och Mercure 4 degdelare

HYDRAULISKA DEGDELARE

15

Bongard Mercure 4
Automatisk degdelare i 20 delar..  
Som option finns det extra lock med löstrycksfunktion för veka 
och förjästa degar.

Pavailler Divitrad Stentor och Platinum
20-delare med hög kvalitet och smarta funktioner.
Modellen Platinum har helautomatisk cykel, 
inställbart degtryck, delningshastighet och 
snabbcykel för halv degmängd.
Modellen Stentor är enklare med enbart inställbart 
tryck. Rostfritt utförande, smarta mjöbehållare och 
plåtstativ är standard på båda modellerna. Finns 
även I utförande “single cut” för 10 st baguetter
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OMEGA oljefri volymavvägare

16

Stressfri avvägare som 
arbetar helt utan olja för alla 
typer av degar. 
Paneas standardutförande 
med rostfria täckplåtar och 
digital programmerbar 
styrpanel i färg gör 
maskinen är oerhört 
lättanvänd.
Oljefri delning medför 
kostnadsbesparingar för 
brukaren samt gör att den 
är enkel att rengöra. Finns i 
1 eller 2 radigt utförande för 
olika viktområden
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Långrullare ARMOUR
För tillverkning av baguetter. Kan hantera 
förjästa degar med högt vatteninnehåll. 4 
valsar samt bandrivning med bredd upp till 
600 mm. Viktområde från ca 30 – 1000 
gram. 

Baguettelång-rullare Major
Typisk fransk baguettlångrullare för bordsplacering eller 
på separat stativ. Finns i 3 olika utföranden beroende 
på modell med 2 – 4 st valsar. Kan rulla ut baguetter i 
full längd från ca 100 – 1000 gr

Pierret
TVÅ MASKINER I EN SPARAR PLATS.

Formar runda såväl som långa degstycken utan 
att skada gluten-strukturen.

Brödet blir mer likformigt i form och textur än vid 
handbearbetning.

Automatisk omslagning från rundrivning till 
långrullning
Inbyggd viltid på ca 1 minut. 
Degvikter ca 100 – 3000 gram. 
1500 – 2400 bitar/h
Kan kombineras i en automatisk linje

Sottoriva C40 / C600
Långrullare för småbaguetter, gifflar etc. 
Finns i olika utföranden. C40 med 4 valspar 
eller C600 som först kavlar yt degen i ett 
valspar och sedan rullar den mellan 
roterande filtband

Fristående långrullare, rundrivare

Major på stativMajor med utmatningsbana

17
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SOTTORIVA LYRA
Lyra är en 2 radig avvägare/rundrivare för små bröd och bullar och som finns i 2 olika grundversioner, 
mekanisk och elektronisk. Den elektroniska styrs av en liten programmerbar PLC där alla hastigheter 
kan ställas in steglöst. Den mekaniska har 2 st fasta hastgheter utan programmerbart minne. Båda 
modellerna har samma mekanik där varje degbit rivs 2 gånger i en dubbel rivtrumma för bästa möjliga 
slutresultat. Samtliga modeller kan fås med extrautrustning t.ex. spridarband, mjöldoftare, tryckrulle, 
reduceringskolvar. Standardutförande med 1 st rivtrumma.

Viktområde rivtrummor gram: Std. 30 – 60, 40 – 90, 50 – 130g. Stor 40 – 90, 50 – 125, 110 – 160g.

Lyra M (manuell): Viktområde 30 – 130 gram. Kapacitet: 2100 / 3300 pc/h.
Lyra M-S (manuell-stor): Viktområde 45 – 160 gram. Kapacitet 2100 / 3300 pc/h.

Lyra E (PLC version) Samma viktområde som M modellerna men med varierbar
kapacitet 2000 – 4000 pc/h.
PLC som kan lagra 50 olika program.

18

2-RADIGA BULLAUTOMATER
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Pietroberto BMAC. Marknadens mest flexibla 2-radiga bullrivare
BMAC är en nyutvecklad bullrivare från Pietroberto som rundriver bullar från 20 – 250 gram i 
2 rader med en max kapacitet av 3000pc/h. Förutom det kan den fungera som en degdelare 
där den delar utan att rundriva degämnen från 250 – 500 gram i en rad med max kapacitet 
1500 pc/h. Maskinen är kompakt med mått 168 x 87 x 166 cm och väger 600 kg. Kan även 
fås i komplett linje med vilskåp och formstation

19

Artezen Syncro
En 2-radig maskin med oljefritt delningssystem och medger 
större viktområden utan byte av trumma och stämpel. Önskad 
vikt ställs enkelt in. Den elektroniska processorn ställer 
automatiskt in optimala parametrar.

Modell Viktområde max hastighet Effekt
Syncro 90 15 - 90 gr 3.500 st/tim 1,2kW
Syncro 120 30 - 120 gr 3.500 st/tim 1,2kW
Syncro 160 40 - 160 gr 3.500 st/tim 1,2kW

2-RADIGA BULLAUTOMATER forts.
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PRODUKTIONSLINJER för det mindre/medelstora bageriet

Nedan följer några exempel på några olika mindre produktionslinjer och dess 
användningsområden. Linjerna anpassas alltid efter kundens krav på kapacitet och 
produkter varför linjerna alltid offereras mot förfrågan. 

Kompakt matbrödslinje BTF
En kompaktlinje för limpor och baguetter 
bestående av degklipp, konrundrivare, 
vilskåp och långrullare. Finns i flera olika 
utföranden och layouter. Kan 
kompletteras med Omega avvägare. 
Linjen är som standard i rostfritt stål. 
Kapacitet upp till 1200 bröd/h. Viktområde 
från ca 90 – 1200 gram. Viltiden kan 
varieras mellan ca 5-10 minuter beroende 
på hastighet.

Rundrivningsline med avsättare
En kompaktlinje för rundrivna degämnen 
med avsättning direkt på plåt. Finns i 4 – 6 
rader med viktområdefrån ca 25 -. 180 gr. 

Kan kompletteras med långrullare, vilskåp, 
stans, strö, snitt etc.

Mini matbrödslinje  Pierret
En kompaktlinje för det mindre bageriet. 
Linjen är helautomatisk och har samma 
prestanda som linjen SVP-CL4 med 
skillnaden att konrundrivaren och vilskåpet 
har ersatts med en kombinerad 
upptransportör samt kombinerad 
rundrivar/långrullare.

Kaffebrödslinje Jostec Shopline

En kompakt kaffebrödslinje 5,3 meter 
lång för automatisk produktion av de 
flesta typer av kaffebröd. Inkl. 
skärstation, fyllningsstation, vikrigg, 
snäckrullare, giljotin, avplockningsbord

20
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JOSTEC 
Automatisering och produktionslinjer

21

Produktionslinjer och automatiseringssytem för olika degtyper och produkter. 
Avsättning, plåt och vagnshantering.. Automatiska papperspåläggare, 
vinkelavsättare, ströenheter, degklipp m.m. Skräddarsydda produktionslinjer för att 
passa det mindre, medelstora eller industriella bageriet. Specialanpassas och 
offereras alltid mot förfrågan
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RHEON
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Exempel på maskiner

KN 551 Corucopia En oerhört flexibel 
maskin för tillverkning av bl.a. 
chokladbollar, dammsugare, fyllda kakor 
etc. Kan hantera alla typer av degar

VX 212 Twindivider

Surdegsavvägarnas kung. Väger upp 
och delar förjästa degar med upp till 
100 % degvätska med en enorm 
skonsamhet och viktprecision. 
Viktområde ca 75 – 1200 gr. Max ca 
800 kg/h. 1 eller 2 rader

VX 122 Surdegslinje

Samma degbehandling 
och skonsamhet som VX 
212 men med giljotin och 
skärverk för att kunna 
köra upp till 5 rader 
småprodukter t.ex 
chiabatta. Kan 
kompletteras med 
avplockningsbord och 
baguettekångrullare

Rheon är en japansk maskintillverkare med framförallt 2 olika maskintyper. 
Dels välkända KN maskinerna där man lägger ett deglager utanpå en 
fyllning eller annan deg. Dels Surdegslinjerna VX som kan hantera alla 
långjästa och veka degar med enorm precision och varsamhet
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DÖINGHAUS
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Produktexempel
Ultraljudskniven 
programmeras att 
utföra en viss 
rörelse från en rund 
eller rektangulär 
form- Kniven går i 
förinställt mönster 
och hastighet och 
delar helt 
automatiskt de mest 
svåra produkterna
med skarpa snitt 
utan att kladda. 

Döinghaus är specialiserade på maskiner som helt automatikskt skär och delar svåra 
produkter med ultraljudsknivar. T.ex. färska tårtor, pizza, anslag etc. Ultraljudet gör så 
att inget kladd fastnar på knivarna och så att ett skarpt snitt alltid fås. Passar både 
färska och frysta produkter. Det finns en mängd olika maskiner för både det industriella 
bageriet och det mindre bageriet där fokus ligger på att få exakthet och spara tid.

Ultracut Filou
Den enklaste 
bordsmodellen 
med manuell in och 
utmatning av 
produkter

Ultracut Pegasus
Högre kapacitet 
och flexibilitet tack 
vara en in och 
utmatningsbana 
som passar det 
större bageriet

Ultracut Terbia
Hög kapacitet och flexibilitet 
passande för det industriella 
bageriet. In och utmatningsbana 
samt dubbla knivhuvuden gör att 
både kapacitet och flexibilitet ökas
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PANEOTRAD EVO BAKSYSTEM

Paneotrad är ett unikt franskt koncept för 
bakning av extremt veka kalljästa degar som skall 
bakas av i en stenugn och passar extremt bra i ett 
butiksbageri.

Det finns ett antal färdiga recept som bygger på 
mjöl, salt och vatten (0,5 % jäst)

Degen kalljäser i plastbackar i kylskåp på ca 2 
grader under 1- 3 dygn. Degens smak har då 
hunnit utvecklats maximalt. 

När det skall bakas tar helt enkelt bagaren fram en 
back med färdig deg från kylskåpet, sätter in den i 
en extremt skonsam stansmaskin där degen 
formas till baguetter, limpor, bräck etc. Detta görs 
helt automatiskt.

De färdiga degämnena överförs via ett smart 
system med backarnas löstagbara bottnar till 
avsättaren för stenugnen där degämnena 
dekoreras och sedan förs in i ugnen.

Fördelar med Paneotradbakning
•Tillverkning av nya degar sker en gång/dag

•Inga tillsatser ger god ekonomi och låga 
råvarukostnader

•Ett fantastiskt bröd med arom, skorpa och inkråm 
som vem som helst kan baka tack vare alla smarta 
hjälpmedel.

•Liten yta, komplett bageri ca 25 m2

•Låg investeringskostnad.

23
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LAM 2 MED ROSTFRIA ELLER TEFLONVALSAR

MANUELLA KAVLINGSMASKINER MED EGEN SOCKEL 
AVSEDDA FÖR MINDRE TILL MEDELSTORA BAGERIER. 
LÄMPLIGA ÄVEN FÖR RESTAURANGER OCH STOR 
KÖK.

• Finns i två olika bredder och flera olika längder.  
• Sockel, uppsamlingsbleck och kavlingsbord i rostfritt stål. 
• Hjulförsedd sockel med ställbara fötter.
• Syntetiska kavlingsmattor.
• Manövrering via styrspak.
• Digital visning av valsöppning på hela 55 mm. 
• Variabel hastighet som standard. Energy Saving System
• Modellerna levereras antingen med teflonvalsar speciellt 
utvecklade för t.ex. marzipan eller med rostfria valsar.

Modell Bandbredd Bordslängd Dimensioner (mm)
Bredd x Djup

Anslutningseffekt El-anslutning

LAM2 507- V / VT 500 750 + 750 2060 x 970 0,5 kW 400 V, 3 fas, 50 Hz
LAM2 510- V / VT 500 1000 + 1000 2660 x 970 0,5 kW 400 V, 3 fas, 50 Hz
LAM2 512- V / VT 500 1200 + 1200 3060 x 970 0,5 kW 400 V, 3 fas, 50 Hz
LAM2 610- V  / VT 600 1000 + 1000 2660 x 1070 0,75 kW 400 V, 3 fas, 50 Hz
LAM2 612- V  / VT 600 1200 + 1200 3060 x 1070 0,75 kW 400 V, 3 fas, 50 Hz
LAM2 614- V  / VT 600 1400 + 1400 3460 x 1070 0,75 kW 400 V, 3 fas, 50 Hz
LAM2 616- V  / VT 600 1600 + 1600 3860 x 1070 0,75 kW 400 V, 3 fas, 50 Hz

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar
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KAVLINGSMASKINER GOLVMODELLER

SMART 650 Helautomatisk kavlingsmaskin
Programmerbar pekdisplay i färg där man ställer in 
hur maskinen skall arbeta. Degtjocklek, antal 
kavlingar, automatrisk uprullning, mjölning. Maskinen 
arbetar själv när man tryckt på startknappen och 
avslutar med att rulla upp degen på kaveln.
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LAM 2. 507, 510, 610 TT med rostfria eller 
teflon valsar

KAVLINGSMASKINER AV BORDSMODELL 
AVSEDDA FÖR MINDRE BAGERIER OCH ÄVEN 
LÄMPLIG FÖR RESTAURANGER OCH STORKÖK

• Finns i två olika bredder och två olika längder.  
• Kavlingsbord i rostfritt stål.
• Syntetiska kavlingsmattor.
• Manövrering via styrspak.
• Valsöppning: max 55 mm.
• Variabel hastighet Energy Saving System.
• Digital visning av valsöppning.
• Modellerna levereras antingen med teflonvalsar 
speciellt utvecklade för t.ex. marzipan eller med 
rostfria valsar.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar

Modell Bandbredd Bordslängd Dimensioner (mm)
Bredd x Djup

Vikt Effekt

LAM2 507 TT-V, V/T 500 750 + 750 1560 x 970 89 kg 0,55 kW 400V/3+N/50hz
LAM2 510 TT-V, V/T 500 1000 + 1000 2060 x 970 93 kg 0,55 kW  400V/3+N/50Hz
LAM2 610 TT-V, V/T 600 1000 + 1000 2060 x 1070 99 kg 0,55 kW  400V/3+N/50Hz

25

KAVLINGSMASKINER 
BORDSMODELLER
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SPRITS OCH KAKMASKINER

Delfin Mino 400/460
Troligtvis marknadens minsta och mest flexibla 
bordsmodell. Kan även fås med tillbehör som t.ex. 
trådavskärning och Macarone kit. Stadigt stiv på 
hjul om det inte finns plats på boordet
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Panea säljer fler olika modeller och märken av sprits och kakmaskiner. Leverantörer är 
t.ex. Delfin och Mono men vi har även andra märken. Allt för att kunna ge kunden så stort 
urval som möjligt. Se några exempel nedan.

Mono Omega
Klassikern Mono Omega är säkert den mest 
beprövade maskinen förvanlig spritsning och 
trådavskärning. Lättanvänd pekpanel i färg och 
många olika tillbehör anpassade för den svenska 
marknaden för t.ex. munstycken för 
Budapestbottnar.

Delfin Tago 600
Dubbla behållare för 2 olika fyllningar. Man kan 
t.ex. ha en styvare massa i den ena behållaren 
och en lösare sylt i den andra. 10 ” pekpanel i 
färg med enkel ”set and see” funktion. Kapacitet 
ca 85 – 100 kg/h



Panea AB
TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371
Box 12097 · 102 23 Stockholm
info@panea.se            www.panea.se

POMATI CHOKLADMASKINER
Panea är stolt generalagent för Pomati smält, temperering och överdragsmaskiner

T5 - bordsmodell för 
kontinuerlig 
temperering av max 5 
kg choklad. 

T10 – golvmodell för 
kontinuerlig temperering 
av max 13 kg choklad. 

5 kg bordsmodeller T5 och T5-Cube

Modellerna T5 och T5 Cube har båda 
5 liters chokladbehållare med 
omrörare och kontinuerligt 
chokladflöde via en archimedesskruv. 
Tempereringsmodellen T5 har 
dessutom inbyggd kylkompressor och 
köldslingor runt skruven för 
kontinuerlig temperering av äkta 
choklad. Till T5 modellen följer alltid ett 
skakbord med för att skaka ut 
luftbubblor ur chokladformen.

Kompletta linjer

Modellerna T20, T35 kombinerade 
temperering och 
överdragsmaskiner. Som kan 
kompletteras med smälttank och 
kyltunnel.

T5 – CUBE 
Kontinuerlig smält och 
varmhållning av max 5 
kg choklad.

T8, T10, T20, T35  golvmodeller

För den som hanterar mer än 5 kg 
choklad per tillfälle är T8 – T35 nästa 
steg. Från 9 – 50 kg choklad. Flödet 
styrs med en fotpedal för att enkelt 
kunna sätta en ny chokladform på 
plats. Skakbord är standard. 
Modellerna T20 och T35 kan 
kombineras med bana för automatisk 
in/utmatning med blås, skak, 
över/underdoppning, värmelampa , 
huv m.m. 
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GLASSMASKINER
STAFF R51 och RT51

28

En kompakt maskin med 52 program för blandning, vispning och rengöring. För 
cykler med pasteurisering, kylning, frysning och konsistenskontroll.
Dubbelt transparent lock som tillåter överblick av blandningen samt tillsättandet 
av ingredienser. Temperaturreglering till upp till 107ºC. PC-port för konfigurering 
av parametrar

R51 RT51
Produktion per timme 15 15
Minimikvantitet per cykel 1L/1,15kg 1L/1,15kg
Maximumkvant per cykel 2L/2,3kg 2L/2,3kg
Volt 230V 50Hz 203V 50Hz
Effekt W 2000 2000
Storlek mm 480x710x1080 480x710x750
Vikt netto 71kg 58kg
Vikt brutto 84kg 68kg
Volym 0,38m³ 0,26m³



Panea AB
TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371
Box 12097 · 102 23 Stockholm
info@panea.se            www.panea.se

GELESPRUTOR

JELLY ECONOMY
3301
Med löstagbar behållare, 
eller för Bag in Box. 
1,65kW  230V  16Amp 
310x370x350mm  26kg

JELLY CONCEPT 
3302 
Bordsmodell
Med löstagbar 
behållare
3,5kW  230V  16Amp
347x500x340   40kg

JELLY CONCEPT 
3296 
Bordsmodell
För Bag in Box
3,5kW  230V  16Amp
460x495x335   40kg

JELLY CONCEPT 
3303 
med rullvagn
För Bag in Box
3,5kW  230V  16Amp
460x590x895   50kg

JELLY ROYAL
3299
För Bag-in-Box med skåp 
för förvariing av 2st boxar 
och reservdelar. En pistol
Digital temperaturvisning
7kW  400V  16Amp
700x535x1045mm  118kg

JELLY COMPACT 
3300
För Bag-in-Box med 
skåp för förvariing av 2st 
boxar och reservdelar. 
Dubbla pistoler
3,5kW  230V  16Amp
810x580x1225mm  
125kg
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Boyens backservice är Paneas tyska tillverkare av all sprayutrustning. Hög kvalitet 
och stort utbud av olika modeller för det lilla till det stora leveransbageriet. Boyens 
tillverkar också gelé och olika sprayoljor i olika förpackningar till sina maskiner
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SPRAY

FÖR Choklad, Glans, ägg och oljor

SPRüHBOY 01 e 
för glans och oljor
Rostfritt utförande 
med elektrisk  
pump max 15 bar 
för väggmontage 
230V
480x175x350   10kg

SPRüHBOY 04
för ägg och oljor
5,7 liters tryckbehållare för 
extern luftkompressor 6 
bar
Dia 230x445mm    2,4kg

SPRüHBOY 14
för ägg och alla typer 
av oljor
10 liters tryckbehållare för 
extern luftkompressor 
150ltr/min
Dia 320x470mm    10kg

SPRüHBOY 08
för ägg och oljor
10 liters tryckbehållare för 
extern luftkompressor 
340x285x880mm    12kg

Tillbehör som tillval: Rengöringsadapter för slang och sprutpistol vid användning av ägg-glanslösningar; Justeringsventil med klocka för 
koppling till luftkompressor; spiralslangar; 3mtr- 5mtr- och 10mtr pvc-slangar
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THEROMO CONCEPT
Spraymaskin med 
behållare för 
uppvämning för 
sprayning av t.ex 
choklad och fondant.
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KEG spraysystem
30 liters returfat för skiljemedel och maskinoljor

KEG är ett spraysystem uppbyggt på 30 liters returfat för skiljemedel och 
maskinoljor. Bland fördelarna med detta system jämfört med sprayburkar är kan 
nämnas den förbättrade arbetsmiljön, då det inte producerar spraydimma,  och 
därigenom är också ekonomiskt fördelaktig då oljor och skiljemedel hamnar där det 
ska och inte i luften. Ett påtagligt  ekonomiskt fördelaktig och smart system.
Andra fördelar är   -inga tomma flaskor på tippen, -inga drivgaser.

KEG spray-system s Airless
För lätta skiljemedel och oljor
Bestående av Fatkoppling, slang, 
spray-pistol Bajonett, 
fyllningsmunstycke ZR, fatvagn och 
spillskydd för Keg-fat,
samt spiralslang 21/26 för koppling till 
befintlig
kompressor
Mått: L160xB270xH310mm, Vikt: 3 kg

Smidig kompressor för Keg spray-system

Airboy 05-New Line
Med rostfri kaross,
Mått: 230x125x220, VIkt: 4,5 kg
Elanslutning 230 V /50Hz/ 10Amp 
Effekt 0,85 KW Luftslang spiral 21/21  
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KEG Spraybridge
Automatisk spraylinje för oljor och 
skiljemedel. Placera formen eller platen 
som ska sprayas på inmatningsbandet 
så matas den automatsikt in under 
sprayhuvudet och sprayas enligt 
förinställt program.



Panea AB
TEL: 08-510 00 300 FAX: 08-510 00 371
Box 12097 · 102 23 Stockholm
info@panea.se            www.panea.se

Justerbart portioneringssystem Kyla fram till 
munstycke. Elektronisk temperaturkontroll. 
Rostfri löstagbar behållare
Rengöring och desinfektion med Microcleaning och 
hett vatten
Bag-in-Box anslutning för 4 liters Boy-modell

Övriga ej avbildade modeller:
2-liter PONY, 4 liter 12V MOBIL, 2x5Liter DUO
Tillbehör såsom Fotpedal och 1.35m lång Garneringslang

Modell Bredd Längd Höjd Vikt El anslutning 
4- liter ”BOY” 270mm 470mm 440mm 36 kg 230V  / 50Hz
6- liter ”LADY” 270mm 470mm 510mm 39 kg 230V / 50Hz
12- liter ”GRANDE” 390mm 370mm 510mm 45 kg 230V / 50Hz

BOY

LADY GRANDE
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MUSSANA GRÄDDAUTOMATER
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HAGESANA GRÄDDBLÅSARE
SPARA GRÄDDE - SPARA TID -
SPARA PENGAR
MED EN GRÄDDBLÅSARE SPARAR DU 
GRÄDDE FÖR VARJE LITER OVISPAD 
GRÄDDE FÅR DU UPP TILL 4 LITER 
FÄRDIGVISPAD KALL GRÄDDE MED HÖG 
KVALITER OCH LÅNG HÅLLBARHET.
Hagesana Cream King gräddblåsare blåser kyld luft i 
grädden under vispningen. Luften tillsätts genom 
minimala hål i botten på kitteln och på detta sätt bildas 
ytterst små luftbubblor som lägger sig runt fettcellerna. 
Resultatet blir en kall, luftig och stabil produkt med 
hög kvalitet.
Vill ni blanda något med grädden är detta inga 
problem. Bara lyft på locket och tillsätt de ingredienser 
ni önskar.

Genomsnittlig visp-tid per omgång är  5 till 7 min.
Samtliga storlekar går att få i följande utföranden:
Standard  - manuella manöverbrytare
Automatic - med tidur
Automatic sterilization - med ozonsterilsering
Cream King SE 3 – elektronisk styrning
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Samtliga modeller går att få med följande kapacitet; 1-6 lit, 2-10 lit. 4-20 lit och 4-30 lit.

Panel standardmodell Panel automatic modell

CREAM KING ECO :
Bordsmodell med kylning för  0,5 – 3 liter ovispad grädde. Lätt 
att rengöra. Samma princip som de större maskinerna Cream 
King med luftblås underifrån, kylning och vispning. Lätt avtagbar 
kittel och visp.

Preminumline helt i rodtfritt 

Kittelvagn 
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BELGUN
FYLLNINGSMASKIN 
MED PISTOL-
MUNSTYCKE PÅ MOBIL 
UNDERREDE
BELGUN 275
Upp till 120 slag per minut
Fyllningsvolym 5-275 
kubikcentimeter
Mått 660 x 730 x 
690/1330mm  Vikt 37kg
BELGUN 670
Upp till 120 slag per minut
Fyllningsvolym 5-670 
kubikcentimeter
Mått 730 x 1050 x 
690/1330mm  Vikt 46kg

SYLTFYLLNING
För injicering av sylt och kräm i t.ex. 
munkar, muffins etc. Inställbar 
mängd och hastighet.BELTOP

KOMPAKT DESIGNAD 
BORDSMODELL PÅ 
STÄLLBARA FÖTTER
BELTOP 275
Upp till 120 slag per minut
Fyllningsvolym 5-275 
kubikcentimeter
Mått 460 x 600 x 
670/760mm  Vikt 18kg
BELTOP 670
Upp till 120 slag per minut
Fyllningsvolym 5-670 
kubikcentimeter
Mått 685 x 860 x 
740/860mm  Vikt 30,5kg

BOLSPOT
Fyllningspump 
direkt från hink eller 
kittel.

Kraftig kolvpump, 
doseringshandtag, 
manuell eller 
automatisk 
användning.

BELLIFT
Samma som Beltop men 
monterad på lyft med arbetsbord 
för enklare hantering.
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FYLLNINGSMASKINER
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SURDEGSBEHÅLLARE
Bertrand/Pumas surdegsbehållare Fermentolevain finns i olika storlekar. 30, 60, 
100 och 200 kg surdeg. Samtliga modeller har inbyggd kylkompressor och 
värmesystem med lättanvända programmerbara styrpaneleri färg för att få den 
optimala surdegsprocessen. Inbyggda vattenpistoler för rengjörning, droppfri 
tömningskran ingår som standard. Vågceller för automatisk vattenpåfyllning kontroll 
av mjlmängd och innehåll är ett tillbehör   
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BAGERI FRYS OCH KYLSKÅP / BÄNKAR 

Kyl- och frysskåp med vägg- och bärskenor för 25 st bakplåt
Torrkylningsfunktion, upptiningsfunktion, LED-belysning, självstängande dörr med fotpedal.
Modellerna 
M70 / F70   – 700x905x2125mm           Vit eller Rostfritt
F 1500 / M 1500 – Frysskåp eller kylskåp med plats för 1 st stickvagn. Rostfritt utförande.

GRAM Bageribänkar 
Rostfritt stål in- och utvändigt. Modell 1808 med två dörrar och 2408 med 3 dörrar
För bageriplåt. Mått  Modell 1808  1700x800x885/950mm Modell 2408 2340x800x885/950mm
Finns även som Frysbänk
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GRAM snabbkyl/frys

GRAM är Paneas huvudleverantör när det gäller bageri frys / kylskåp och bänkar. Bra 
kvalitet med upp till 5 års garanti. Väl utbyggt servicenät och smarta energisparande 
funktioner gör Gram till en av våra favoritleverantörer. Nedan följer några exempel på 
olika modeller.

GRAM Bageri kyl / frys 
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LILLNORD KYL,FRYS & JÄS
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Lillnord från Danmark är vår leverantör av kvalitetsutrustning för att kyla, frysa 
samt jäsa degämnen.

Lillnord har utrustning för det lilla kvartersbageriet upp till det stora 
industribageriet. 
Lillnords styrning är standard en väldigt lättanvänd 6” touchpanel där alla 
funktioner och information lätt hittas.
Det går även att få övervakning på sin Lillnordutrustning där kunden får ett 
sms eller mejl vid eventuella fel.

Alla Lillnord jäsrum levereras med en helt rostfri insida med 3mm tjock rostfri 
helsvetsat värmegolv med hålkärl vilket underlättar vid rengörning och ger en 
mycket bra jäsfunktion
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Frys/Kyl/jäs - skåp och bänkar
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Panea har även en mängd olika kyl och jässkåp för olika typer av 
jäsning och konservering. Vanliga frys/kyl/jässkåp med enkel eller 
dubbelsektioner för vanlig jäsning eller långtidsjäsning. Kyl/jäs i 
arbetsbänkar, för degbackar, glasdörrar etc. Nedan några exempel. 

Bluemoon AFP frys/kyl/jässkåp för bageriplåt med möjlighet 
att kyla och jäsa i 5 olika steg. Finns med enkel eller 
dubbeldörr. -15 /+40 grader. Fukt under kylfaserna

Specialversioner för 
konditoriprodukter med glas i dörr 
samt långtidsjäsningsskåp för 
degbackar

Smarta rostfria arbetsbänkar i olika 
storlekar med både kyl och 
jäsfunktion inbyggt
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Bageriugnar för butiksbageriet

Bongard Krystal/Soleo 
Kombination av en eller två st 5-plåtars Krystal varmluftugnar 
samt 2 däck med Soleo M2 eller M3 stenhällsugnar. Finns i 
olika kombinationer med jäsrum etc. Separata 
programmerbara paneler.

Bongard Krystal 46.10
Butiksugn för 10 st bageriplåt
Fast plåtställning med reverserande 
fläktar. Programmerbar panel. Passar 
utmärkt för Bake Off eller scratchbakning
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Mistral 10 TTR M14
Butiksugn med roterande 
plåtställning för 10 st 
bageriplåt. Kan fås med olika 
tillbehör och stativ.

Revent One 26 med underbyggt 
kyl/jässkåp eller stativ
Butikugnens Rolls Royce. Skjutdörr,  
runt ugnsrum med roterande 
plåtställning för 8 st bageriplåt. 
Fantastiskt bakresultat på alla typer 
av produkter. Se sid 41 för mer info.

Mistral 5 TTR M14
Butiksugn med roterande 
plåtställning för 5 st bageriplåt. 
Kan fås med olika tillbehör och 
stativ.

I våra butiksbagerier finns ofta höga krav på utrymmes smarta lösningar av både 
varmluft och stenhällsugnar som skall kunna baka allt från bakeOff produkter till 
egentillverkade levainbröd. Nedan följer några exempel på olika lösningar.
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BONGARD SOLEO EVO DÄCKUGNAR
Bongards däckugnar Soleo har i många år varit bagarnas favoritugn. Finns i 4 olika 
grundmodeller för 2, 3, 4 eller 6 plåtar / ugnsrum. Med den nya EVO serien kan 
man få delade eller hela luckor. Alla luckor öppnas inåt för bättre täthet. Avsättare 
för hela eller halva bakbredden beroende på antal luckor finns till samtliga modeller 
förutom M2 för 2 plåtar. Nya smarta och energisparande pekpaneler i färg gör 
ugnarna flexibla och lättanvända och driftsäkra. Med eller utan ventilationshuv.

40
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BONGARD ORION EVO DÄCKUGNAR
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För den kvalitetsmedvetna bagaren

Orion stenugns modeller finns i olika 
utföranden och storlekar med bakyta
från 2,8 – 22,2 kvadratmeter/ugn.
Bakkapacitet upp till 10 kg/m2 och 
timme

1 eller 2 luckrader med bredd 60 eller 
80 cm. Upp till 5 däck i höjd.
Ugnsrumshöjd 18 eller 24 cm.
Ugnsrumsdjup 120, 160, 180, 200, 220 
eller 240 cm
Nya smarta energisparande 
styrpaneler i färg för manuell eller 
helautomatisk bakning

Manuella eller helautomatiska 
avsättare. På bilden manuell version.

Offert lämnas mot förfrågan
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REVENT JÄS / KYLJÄS
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KYLJÄSRUM 1 – 12 STICK
Revents jäsar kan fås även med kyla och frys. 
Modellbeteckningar P för Jäs, RP för Jäs med kyla 
och FP för frys. Utv höjd  2490mm. Finns i olika 
modeller och storlekar
KR105-154
2 dörrar för 2 stick. Mått 1050 x 1540 mm.

KR 135-154
2  Dörrar för 4 vagnar. Mått 1350 x 1540 mm.
8222 med två dörrar och inv mått 1380x1750mm
8223 med två dörrar och inv mått 1830x2050mm

Med Programmerbar Touchkontroll och PID-system 
för en perfekt jäsning med möjlighet till olika 
temperaturfaser  för minimal dehydration. 

För god sanitet med rundade hörn där golv och vägg 
möts och utan risk för bakteriespridning vid 
fukttillförsel.
Tillägg utöver standardutförande:  - Belysning
- Fönster i dörr. Samtliga modeller P, RP och FP
- Isolergolv 25mm i P-modell Jäsrum (ingår i RP/FP)
- Värme i isolergolv  25mm i RP Kyljäs (ingår i FP)

PLUG´N PLAY ENHETER
Kyljäsar eller jässkåp som levereras som 
en enhet utan montering. Finns för vagnar 
eller med plåtställning. Standard med 
färdigmonterad kylkompressor på taket.
Bara att plugga in väggkontakten samt 
ansluta vatten och avlopp. Finns i olika 
storlekar med eller utan glas i dörr, 
golvvärme etc.

Ex.
Modell Maryline KR 128-81/60 
för bageriplåtar 45 x 60 cm:
Br 810 x dj1210 x h 2365 mm.

Modell Maryline KR128-81R med plats för 
2 st stickvagnar (520x610x1800mm).
Inkl belysning, värmegolv och dörr med 
fönster.
Yttre dimensioner:
B 810mm, Djup 1300mm, Höjd 2365mm
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REVENT DÄCKUGN
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Varje däck har separat touchkontroll, enkelt programmerbart.
Temperaturområde 0-400ºC. Ånggenerator 0,25L per 20 sek.
Uppfällbara dörrluckor med glasruta och handtag utformade ergonomiskt och med tanke på 
säkerhet. Automatiskt helt underhållsfritt ångsystem på samtliga däck
Modellerna kan alla fås i 1 till 5 däck
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REVENT ONE SERIE RUNDA UGNAR
Revents stickugnar har tack vare en unik teknik med bl.a. uppåtriktade luftströmmar och HVS 
ångsystem kanske världens bästa bakresultat. Ugnarna är driftsäkra och oerhört energisnåla 
och kan anpassas till alla typer av vagnar på marknaden..

REVENT ONE 39
Revents butiksugnar för 8 plåtar har en ny 
revolutionerande RTCC-teknik, (Round Total 
Convection Control) som resulterar i Minimal 
viktförlust, Jämnt bakresultat, Perfekt jämn färg på 
produkterna och maximerad volym. RHVS 
ångsystem som är lättrengjord och resulterar i 
bröd med utmärkt konsistens och struktur och med 
en perfekt skorpa. Ugnarna är driftsäkra och 
oerhört energisnåla och har en roterande 
plåtställning för max 8st bakplåt.  

Skjutbar dörr

GIAC Touchkontroll

400V 16,4kW  35A

Som tillval levereras en anpassad underbyggd jäs, 
alternativt kyljäs med pardörr och plats för två 
rader plåt
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ONE26/S - ENKELSTICKUGN
Revents nya enkelsticksugn med vagnslyft har en 
ny revolutionerande RTCC-teknik, (Round Total 
Convection Control) som resulterar i Minimal 
viktförlust, Jämnt bakresultat, Perfekt jämn färg 
på produkterna och maximerad volym. RHVS 
ångsystem som är lättrengjord och resulterar i 
bröd med utmärkt konsistens och struktur och 
med en perfekt skorpa. 

Skjutbar 3-glasdörr, Ånggenerator 3 liter / 20sek 
vid 250ºC

GIAC Touchkontroll

400V 36,8kW  80A

Mått B 1319mm D 1460 H  2402 mm. 

Intagsöppning vid leverans 1320x1450mm. I 
delat utförande minimum 900x1400. Minimum 
servicehöjd 2540mm  
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REVENT STICKUGNAR
700-SERIEN

Revents stickugnar har tack vare en unik teknik med bl.a. uppåtriktade luftströmmar och HVS 
ångsystem kanske världens bästa bakresultat. Ugnarna är driftsäkra och oerhört energisnåla 
och kan anpassas till alla typer av vagnar på marknaden.                                        

724 - DUBBELSTICKUGN

Ugnen är standardutrustad med 
roterande bottenplattform men kan 
också fås med upphängningskrok. 
Den  mycket lätthanterliga 
styrpanelen gör det möjligt att baka 
helt manuellt eller med program där 
baktid, temp, ånga och spjällöppning 
styrs automatiskt.  Dubbelglas och 
den speciella LID isoleringstekniken 
gör att temperaturen utanpå ugnen 
understiger 50 grader. Det unika 
ångsystemet förångar 8,5 liter 
vatten/20 sek.
Ventilationskåpan på bilden är 
extrautrustning och kan fås med 
inbyggd fläkt.
Standardmått B 2038 mm D 1588 / 
1625 mm  H  2499 mm  
Effekt El  74,8 kW 400V80A, Vikt ~ 
1840 kg.

GIAC 
panelen
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726 - ENKELSTICKUGN

Ugnen är standardutrustad med roterande 
bottenplattform men kan också fås med 
upphängningskrok. Den  mycket lätthanterliga 
styrpanelen gör det möjligt att baka helt 
manuellt eller med program där baktid, temp, 
ånga och spjällöppning styrs automatiskt.  
Dubbelglas och den speciella LID 
isoleringstekniken gör att temperaturen utanpå 
ugnen understiger 50 grader. Det unika 
ångsystemet förångar 4,5 liter vatten / 20 sek.
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Hällbakning i stickugn

Revent enkelstickugn 
726 samt 
dubbelstickugn 724 kan 
båda  fås med Rotosole 
insats för 
stenugnsbakning. 
Rotosole är en vagn 
med aluminiumhällar 
som fästs i ugnen istället 
för en vanlig stickvagn. 
Degämnena som vilar 
på en vagn med plåtar 
som består av speciella 
tyghängen rullas in i 
ugnen som en vanlig 
stickvagn. När dörren 
stängs höjs hällarna 
automatiskt mot 
hängena med produkter 
så att de vilar mot 
hällen.

Även äldre Reventugnar 
kan kompletteras med 
Rotosole insatsen. Olika 
antal hällar, olika 
hängen samt vagnar gör 
att alla produkter typer 
av produkter anpassade 
för stenugnsbakning kan 
bakas.

Resultatet blir ett perfekt 
”stenugnsbak”
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BRÖDSÅGAR

BY45T, 
halvautomatisk 
bordsmodell 
Yttermått : H 
625 B 590 D 
645 Skivtjocklek 
9, 11,12 eller 
14mm, 230V 
eller 380V

ROLLSLICER
Bordsmodell för 
snittning av 
korvbröd och 
hamburgerbröd.

Kapacitet ca 
40/min.Produktbr
edd 38 – 127 
mmProdukthöjd 
38 – 76 mm.

TOBOGGAN
Brödsåg med 
matningsramp 
och påsblåsare
Matningsramp för 
10 bröd .
Matningsarm för 
sista brödet
Lackerat 
stålchassi på 
låsbara hjul. 
Kontaktytor i 
rostfritt stål. 
Rekommenderas 
ej för runda bröd.
Standard 
skivbredd  9 , 11 , 
12,5 eller 14 mm

SELF SERVICE
Brödsåg som kunden själv använder. CE godkänt 
utförande med säkerhetslucka både vid inmatning 
och utmatning. 
Lackerat stålchassi på låsbara hjul. Kontaktytor i 
rostfritt stål.
El: 400 V, 3 fas 0+J
Standard skivbredd  9 , 11 , 12,5 eller 14 mm
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ROLLMATIC MR52
Brödsåg med matningsramp och påsblåsare höger eller 
vänster sida
Matningsramp för 10 bröd .
Matningsarm för sista brödet
Lackerat stålchassi på låsbara hjul. Kontaktytor i rostfritt 
stål. 
Rekommenderas ej för runda bröd.
Standard skivbredd  knivpaket från 9 mm upp till 16mm.
Maskinen levereras med 1 knivpaket med önmskad 
skivtjocklek.
Går att beställa fler knivpaket. Knivpaket bytes enkelt på 
ca 5 minuter.
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Brödsågar med justerbara 
skivtjocklekar

Treiff Brödsågar Diskus sågar limpor med en sylvass roterande sågklinga. 
Skivtjockleken kan varieras  på alla modeller utom på Junior mellan 4 – 24 
mm. Helt runda limpor sågas med stor precision. Passar alla typer av bröd. 
Även stenugnsbakat med nötter etc.
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PLÅTRENGÖRINGSMASKINER
Paneas plåtrengöringsmaskiner är tillverkade i Tyskland och är av högsta kvalitet. De 
finns i en rad olika utföranden som kan anpassas till olika plåttyper tack vare olika 
modeller och borstar. Normala släta obehandlade aluminiumplåt, perforerad plåt, silikon 
eller gummibehandlade plåtar eller kapselplåt. 

AIVIDI
En maskin som passar 
det mindre bageriet för 
rengöring av upp till 200 
plåtar/dag.  Automatisk 
oljeinfettning.

TUBOR
En perfekt maskin för det 
större bageriet. Utrustad 
med extra utmatningsvalsar. 
Alternativet över 200 
plåtar/dag. Finns med olika 
tillbehör

Fameli Avidi
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MARGO
En enkel manuell maskin 
där man stoppar i plåten 
uppifrån. Skonsam 
rengörning för behandlade 
plåtar och kaselplåtar
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EXEMPEL PÅ DISKUTRUSTNING
Bagis har flera leverantörer på 
diskutrustning. Hobart, Wexiödisk 
och Electrolux. Detta gör att vi alltid 
kan hitta den perfekta lösningen för 
ditt speciella diskrum..

Vi bygger själva alla tänkbara typer 
av in och utmatningsbänkar och 
bassängbanor så att vi enkelt kan 
specialanpassa dem efter dina 
behov. Även tillverkning av rostfria 
hyllor, verktygshängare mm.

Hobart grovdisk UXT-10
Passar dig som har ett kontinuerligt 
flöde av disk och som vill kunna 
diska stora kittlar, backar, plåt etc.

Innermått: 1240 x 700 x 630 mm. 
Det finns även en förhöjd modell 
med innerhöjd 865 mm.

Wexiödisk WD-7
En mindre maskin som är lämplig för det 
normala butiksbageriet. Med en innerhöjd av 
500 mm kan kittlar på ca 40 - 60 liter diskas.

Som tillbehör finns ett bakplåtsställ för 8 
plåtar.
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Inredning och Finansiering
Inredning och design av café, konditori och butiksmiljöer.
Tillsammans med kunden tar vi fram en helhetslösning som täcker allt från grundläggande 
ritningar gjorda av arkitekter med specialistkompetens till färdig leverans av all ingående 
utrustning och inredning.

Finans
Panea hjälper dig finna rätt finansieringslösning så att du kan bygga och utveckla ditt 
företag och varumärke med hög kvalitet. 
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BAGERI - Kontaktpersoner för maskiner och utrustning för  Bageri
Stockholm: Pontonjärgatan 37      11237 Stockholm
Johan Olsson,  johan.olsson@panea.se 08 510 00 302
Johan Thunberg johan.thunberg@panea.se 08 510 00 301

Jönköping: Fordonsvägen 17  553 02 Jönköping
Anders Blåhed, anders.blahed@panea.se    08 510 00 303

Service och reservdelar:                 Finvids väg 2      194 47 Upplands Väsby
Leif Jansson, service@panea.se     08 510 00 340

Service Södra Sverige
Filip Segerberg service@panea.se 070-431 10 36

INREDNING - Kontaktpersoner  för Inredning och utrustning till restaurang och kafé 

Stockholm: Pontonjärgatan 37      11237 Stockholm
Stefan Gyllencreutz,     stefan.gyllencreutz@panea.se     08 510 00 320

Greger Andersson,       greger.andersson@panea.se 08 510 00 322

Mattias Botmar mattias.botmar@panea.se 08 510 00 323

Frida Knutsson frida.knutsson@panea.se 08 510 00 324

Halmstad:                                         Lummervägen 5           302 40 Halmstad
Mikael Ivansson,           mikael.ivansson@panea.se     035 22 82 71

Jörgen Mollgren,           jorgen.mollgren@panea.se 035 22 82 73

Kontakt
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