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Um modelo ideal para levar agilidade ao seu restaurante 
ou padaria, ele prepara diversos pratos, possui 5 grelhas e 
tem controle progressivo de aquecimento.

• Aquecimento a gás através de infravermelho;
• Gaveta coletora de gordura.

Prático até mesmo para deslocar dentro do seu 
estabelecimento, é um modelo que inclui gaveta coletora 
de gordura e 8 grelhas. 

• Aquecimento a gás através de infravermelho;
• Controle progressivo de aquecimento.

Equipado com aviso sonoro e controle individual de 
aquecimento superior e inferior, o Artesano é o forno ideal 
para pizzas e pães artesanais.

• Aço inox interno e externo;
• Inclui placa refratária;
• Visor em vidro duplo temperado;
• Puxador em polímero de alta resistência;
• Iluminação interna.

FORNO MULTIUSO GIRATÓRIO PRP-242 G5 

FORNO MULTIUSO GIRATÓRIO PRP-482 G5 

FORNO DE PIZZA E PÃES ARTESANAIS 
PRART-40 ARTESANO

medidas totais 
(AxLxP)

peso
bruto

peso 
líq.

consumo 
médio potência

1612 x 736 x 842 mm 130 kg 90 kg 0,18 Kg/h 
(por queimador) 280/240 W

medidas totais 
(AxLxP)

peso
bruto

peso 
líq.

consumo 
médio potência

1871 x 736 x 842 mm 164  kg 121 kg 0,18 Kg/h
(por queimador) 280/240 W

medidas totais 
(AxLxP)

peso
bruto

peso 
líq.

consumo 
médio potência

318 x 693 x 702 mm 33,5 kg 28 kg 3,3 kWh 3300 W

Rodízios para 
facilitar o 

deslocamento

Rodízios para 
facilitar o 

deslocamento

Porta 
em vidro 
curvado 
temperado

Porta 
em vidro 
curvado 
temperado

Capacidade:
30 frangos

Capacidade: 
48 frangos

Temperatura 
até 400 graus
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• O desempenho e a praticidade que a sua pizzaria precisava 
acabam de chegar com este lançamento Progás.

Com raspadores em silicone e temporizador digital, essa panela 
te ajuda com doces e misturas que precisam ser mexidos 
constantemente até atingirem o ponto. 

• Controle eletrônico de velocidade;
• Aviso sonoro do fim do tempo programado;
• Chave de troca de tensão;
• Interruptor com proteção de silicone antirrespingos.

FORNO ESTEIRA PARA PIZZA PRFE-400

MISTURADOR MOGMIX PRMOG-21

medidas totais 
(AxLxP)

peso
bruto

peso 
líq.

consumo 
médio potência

422 x 1377 x 710 mm 63  kg 45 kg 0,18 Kg/h
(por queimador) 4000 W

medidas totais 
(AxLxP) capac. peso 

líq.
consumo 

médio potência

349 x 542 x 460 mm 21 litros 9,1 kg 0,030 kWh 60/55 W

Controle de chama dos 
queimadores superiores 
infravermelhos

Esteira Aço 
Inox 304

Acendimento automático 
do infravermelho

Controle de velocidade

Programador digital de temperatura

Visor digital de temperatura dos 
queimadores superiores

Gabinete aço inox 430

Cabeçote em 
chapa inox

Caçarola em alumínio 
fundido com diâmetro de 
460 mm e profundidade 
de 150 mm para melhor 

distribuição do calor

Capacidade
21 litros
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GRILL ELÉTRICO PRA-45 E DUPLO

CAFETEIRA ELÉTRICA PRC-04 E PRC-06

modelo medidas totais 
(AxLxP)

peso 
líq.

consumo 
médio potência

PRC-04 377 x 256 x 335 mm 2,08 kg 1,5 kWh 1500 W
PRC-06 400 x 256 x 335 mm 2,14 kg 1,5 kWh 1500 W

Com chapas de alumínio fundido e pés antiderrapantes, o Grill 
Duplo da Progás traz ainda mais produtividade e agilidade para a 
sua lanchonete. 

• Sistema que mantém a prensa pão elevada quando a mesma 
estiver aberta;

• Possui coletor de gordura que facilita a limpeza.

Mais sabor e qualidade para essa bebida que é uma verdadeira 
paixão nacional! Compacta e com torneira dosadora, é ideal para 
diferentes estabelecimentos.

• Estrutura em aço inox e polímero de alta resistência;
• Interruptor geral;
• LEDs indicadores de funcionamento. 

Faz até 160 
lanches por 
hora!

Pés 
antiderrapantes

Botão para 
regulagem da 

temperatura de 
30 a 100º C

Visor de nível 
de água

Regulagem de 
abertura da 
prensa pão

medidas totais 
(AxLxP) peso líq. consumo médio potência

366 x 882 x 599 mm 36,8 kg 4,0 kWh 4400 ou 5000 W
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FOGÃO PMSD-21 G2

NOVA LINHA
DE FOGÕES

FOGÃO PMSD-42 G2

medidas totais (AxLxP) peso líq.

823 x 745 x 487 mm 18,1 Kg

medidas totais (AxLxP) peso líq.

823 x 745 x 833 mm 28,7 kg

Grelhas removíveis de ferro fundido com 33 x 33 cm e registros 
industriais com estágios contínuos fazem dessa novidade uma 
ótima opção para a sua cozinha industrial. 

• Perfil de 5 cm;
• Bandeja coletora de gordura;
• Com sapatas plásticas;
• Queimadores em ferro fundido: 01 queimador duplo 600 g/h
                                                            01 queimador simples de 300 g/h

Produzido com perfil de 5 cm e grelhas removíveis em ferro 
fundido de 33 x 33 cm, é um equipamento de alta durabilidade e 
desempenho ímpar.

• Possui registros industriais com estágios contínuos;
• Com bandeja coletora de gordura que facilita a higienização;
• Possui sapatas plásticas;
• Queimadores em ferro fundido: 01 queimador duplo 600 g/h
                                                            01 queimador simples de 300 g/h
• Disponível também no modelo PMSD-63 G2.

Queimadores 
e espalha 

chamas em 
ferro fundido

Queimadores 
e espalha 

chamas em 
ferro fundido

* Espalha chamas em ferro fundido;
* Contempla espera para forno sem registro.

* Espalha chamas em ferro fundido;
* Contempla espera para forno sem registro.
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BATEDEIRA PLANETÁRIA ELETRÔNICA
DIGITAL BPEL-18 PLUS

CILINDRO LAMINADOR ELÉTRICO
DE MASSA CB-28 G2

CILINDRO LAMINADOR ELÉTRICO 
DE MASSA CB-38

medidas totais 
(AxLxP) peso líquido consumo médio

669 x 386 x 590 mm 43 kg 0,800 kWh

Grade cromada

Tampa em 
polímero 
termoformado 
de alta 
resistência

Tacho em aço inox

Controle 
eletrônico dos 

10 níveis de 
velocidade

Versátil, moderna e apta a trabalhar com diferentes tipos de 
massa, a BPEL-18 Plus inclui controle eletrônico de velocidade e 
tempo. Ela também permite programar o tempo da sua receita.

• Possui interruptor com proteção de silicone antirrespingos;
• Sistema planetário de engrenagens de aço e polímero;
• Modelo de fácil programação, com display digital de 3 dígitos;
• Com parada automática do batedor e aviso sonoro após o 

término do tempo programado;
• Sistema de segurança que desliga o batedor quando a grade 

for levantada e aciona o botão de emergência caso haja 
sobrecarga ou travamento.

medidas totais 
(AxLxP) motor peso 

líq.
consumo 

médio capacidade

353 x 687 x 210 mm 1/4 CV 11,9 kg 0,21 kWh 1 kg

medidas totais 
(AxLxP) motor peso 

líq.
consumo 

médio capac.

353 x 606 x 217 mm monof.bivolt
127-220 V - ⅓ CV 11,5 kg 0,26 kWh 1 kg

Equipado com estruturas e laterais em aço e acabamento em 
pintura epóxi, é um cilindro versátil, potente e que fará toda a 
diferença na produção.

• Eixos dos rolos apoiados em rolamentos;
• Cilindros revestidos em cromo duro, com raspadores em nylon.

Equipamento fabricado para auxiliar quem trabalha com pasta 
americana. Pode ser adaptado com o cortador de talharim, que é 
vendido separadamente.

• Estrutura e laterais em aço com acabamento em pintura epóxi;
• Eixos dos rolos apoiados em rolamentos;
• Cilindros revestidos em material antiaderente, com 

raspadores em nylon.

Ideal para
pasta americana
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FATIADOR DE PÃO FB-12 G2

RALADOR DE QUEIJO E COCO RQ-10

MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE ADB-02 G2

medidas totais 
(AxLxP) peso líquido consumo médio

669 x 386 x 590 mm 43 kg 0,800 kWh

medidas totais 
(AxLxP) motor peso líq. consumo 

médio

346 x 276 x 484 mm monofásico:
127-220V - ⅓ CV 14, 5 kg 0,26 kWh

medidas totais 
(AxLxP) motor peso líq. consumo 

médio

367 x 490 x 490 mm automático
127-220V - ⅛ CV 8,1 kg 1,25 kWh

Nova carenagem 
em polímero 
termoformado de 
alta resistência

Bocal em 
aço inox

medidas totais 
(AxLxP) motor cons. médio peso líq.

1417 x 477 x 721 mm tensão automática
127-220v 0,5 kWh 69 kg

• Mesa em aço inox e lâminas em aço carbono;
• Bandeja para resíduos;
• Dispositivo para embalar pão com regulagem;
• Capacidade de até 360 pães por hora;
• Design compacto.

Repaginada para facilitar ainda mais a sua vida, a segunda 
geração da ADB-02 possui nova placa de controle de 
temperatura com conversor bivolt automático. 

• Novo design da carenagem e do decalco.

Uma nova versão para quem busca por qualidade e 
praticidade. Dentre os principais diferenciais deste 
modelo, você encontra um novo design e maior abertura 
para a saída dos alimentos ralados.

• Equipamento bivolt com chave seletora de tensão;
• Corpo do ralador em aço inoxidável de fácil remoção 

para limpeza e higienização;
• Inclui interruptor geral com proteção em silicone 

antirrespingo;
• Com disco ralador, limitador de queijo e cabo de 

movimentação da tampa prensa.




