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CATRE : Ristea Simona 

 
 
 
 

 MAŞINĂ DE FELIAT TIP FP42 

 

Această maşină este concepută pentru felierea 

produselor de panificaţie cu lungimea de maxim 420 

mm.  Construcţia  ei  este gândita pentru o fiabilitate 

maxima cu întreţinere uşoară şi o siguranţa ridicata în 

exploatare a operatorului. Pentru produsul feliat, 

maşina este dotată cu un suport de ambalare in pungi, 

aflat în partea superioară. Acţionarea mecanismului de 

feliat se face prin intermediul levierului lateral de 

comanda. Felierea se face cu ajutorul a 28 de cuţite 

(felii de 14.5mm) ce au o mişcare alternativă verticală. 

Cuţitele sunt fixate pe două rame independente şi 

există posibilitatea de reglare a întinderii lor pe ramă. 

Acest utilaj este oferit cu un grad de finisaj ridicat : 

vopsire la cuptor, elementele care vin in contact cu 

produsul sunt din inox alimentar. 
 

Caracteristici si dimensiuni : 

 

 Părti componente: 

A. Şasiul, montat pe picioare antivibraţie 
B.  Mecanismul de feliere alternativa ce conţine două rame cu 

cuţite (tensiune reglabila la fiecare cuţit in parte) 

C.  Mecanismul de acţionare pentru feliere, semi-automat este 

acţionat printr-o pârghie si împinge pâinea în cuţite. 

D. Mecanismul electro-mecanic de antrenare. 
E. Sertar pentru firimiturile rezultate în urma felierii. 

SC TECHNOMILL S.R.L. 

J 32/409/2002, CIF 14704987, Atribut Fiscal: RO 

Capital social: 160.000 lei 

Str. Selimbarului, nr. 34, Cisnadie, Sibiu, 555300 

Tel.:+40 269-561 862; 0269-564 227 

Fax:+ 40 269-561 155 

web: www.technomill.ro 

e-mail: contact@technomill.ro 

Număr cuţite 28 * 34 

Pasul (grosimea feliata) 14.5 * 12 

Dimensiunile maxime ale 

produsului feliat: 

- Lungime 

- Lăţime 
- Înălţime 

 
 

- 420 mm 

- 290 mm 

- 220 mm 

Dimensiuni gabarit 1200x730x650 

Greutate 170kg  

Motor electric 0.75kw,1400 rot/min. 
monofazic sau trifazic 

 

http://www.technomill.ro/
mailto:contact@technomill.ro


Tehnologii in morarit, dozari, ambalari, silozuri cereale si accesorii 
2 

 

 
 

 

 

Desemenea, oferim si cutite de schimb pentru feliatoare : 257mm intre bolturi 

(tip Technomill) si 270mm intre bolturi (tip Jac) 

 
In vedera unei viitoare colaborari, va prezentam si alte echipamente, ce pot prezenta interes in 

domeniul dumneavoastra de activitate . Asadar, SC TECHNOMILL SRL furnizeaza la comanda : 

- Siloz exterior din poliester cu picior metallic 
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- Siloz faina interior 

- Snec pentru transport faina 

- Fond de extractie pentru faina 

- Sistem transport- dozaj faina 

- Echipament de incarcare silozuri cu sac 

- Sisteme de dozare 

- Dozator – amestecator de apa digital 

- Racitor de apa , etc. 
 
 

 

Asteptam sa ne contactati, daca produsele noastre prezinta interes pentru dumneavoastra ; 

va stăm la dispoziţie pentru informaţii suplimentare si/sau întrebări . 

Cu stima, 

Tanguy Devleminck 0744 518 949 

0269/561 862 
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