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HAKKIMIZDA

ABOUT US

Ponimak Gıda Makinaları 23 yıllık sektör tecrübesi ile gıda sektörünün ihtiyacı olan 
makineleri, yüksek kalite ve uygun fiyatlarla müşterilerine sunmak amacıyla 
Bursa’da kurulmuştur. Ponimak Gıda Makinaları ekmek Dilimleme, Spiral Mikser, 
Çatal Hamur Yoğurma Makinaları vb. Üretmektedir.

Dünya çapında 40 ülkede distribütör / bayilerimizin yanı sıra yurtiçinde 
müşterilerimiz bulunmaktadır.

Ponimak Food Machinery was established in Bursa with 23 years of industry 
experience in order to offer the machines needed by the food industry to its 
customers with high quality and reasonable prices. Ponimak Food Machines Bread 
Slicer, Spiral Mixer, Fork Dough Kneading Machines etc. It produces.

In addition to our distributors / dealers in 40 countries around the world, we have 
domestic customers.



Standart /Trabzon Manuel Ekmek Dilimleme Makinesi

Yatay Tip Ekmek Otomatik Dilimleme Makinesi

Standard 7 Trabzon Manuel Bread Slicing Machine

Horizantal Type Automatic Bread Slicing Machine

Genel Özellikler:
Modern estetik tasarım.
Tekerlekli ve taşıması kolay.
304 kalite paslanmaz çelik.
Maksimum 4 kg’a kadar ekmek dilimler.
8 mm’den fazla istenilen dilim kalınlığında 
üretim.
Standart 18 mm üretilmektedir.
CE standartlarına göre üretilmiştir.
2 yıl garanti.
Ekmek hariç özel üretim; Helva, et, kek, 
sabun kesme makineleri imalatı 
yapmaktayız.

Genel Özellikler:
Modern estetik tasarım.
Otomatik özelliği kullanım kolaylığı sağlar.
Tekerlekli ve taşıması kolay.
304 kalite paslanmaz çelik.
Maksimum 2,5 kg’a kadar ekmek dilimler.
8 mm’den fazla istenilen dilim kalınlığında 
üretim.
Standart 15 mm üretilmektedir.
CE standartlarına göre üretilmiştir.
2 yıl garanti.

Temizlik ve Bakım:
Çekmece çıkarılır ve kırıntılar boşaltılır.
Makine günlük temizlik dışında 
herhangi bir bakım gerektirmez.

Teknik Bilgiler:
Kapasite: 500 (saatte)
Genişlik (cm): 78
Uzunluk (cm): 89
Yükseklik (cm): 120
Maks. Ekmek Ölçüsü (cm): 38x48x18
Motor (Kw): 0,37 230 volt
Makine Ağırlığı (Kg): 140

Temizlik ve Bakım:
Çekmece çıkarılır ve kırıntılar boşaltılır.
Makine günlük temizlik dışında 
herhangi bir bakım gerektirmez.

Teknik Bilgiler:
Kapasite: 500 (saatte)
Genişlik (cm): 64
Uzunluk (cm): 90
Yükseklik (cm): 120
Maks. Ekmek Ölçüsü (cm): 38x48x18
Motor (Kw): 0,37 230 volt
Makine Ağırlığı (Kg): 145

PGM-01

PGM-03

General Features:
Modern aesthetic design.
Wheeled and easy to carry.
304 quality stainless steel.
It slices bread that up to a max. 4 kg.
Production at desired slice thickness of 
more than 8 mm.
Standard 18 mm is produced.
Manufactured to CE standards.
2 years warranty.
Special production except bread; We 
manufacture - halva, meat, cake, soap 
cutting machines.

General Features:
Modern aesthetic design.
It provides easy using with outomatic 
feature.
Wheeled and easy to carry.
304 quality stainless steel.
It slices bread that up to a max. 2,5 kg.
Production at desired slice thickness of 
more than 8 mm.
Standard 15 mm is produced.
Manufactured to CE standards.
2 years warranty.

Cleaning and Maintenance:
The drawer is removed and the 
crumbs are emptied.
The machine does not require any 
maintenance other than daily cleaning.

Technical information:
Capacity: 500 (per hour) 
Width (cm): 78
Lenght (cm): 89
Height (cm): 120
Max. Size of Bread (cm): 38x48x18
Motor (Kw): 0,37 230 volts
Machine Weight (Kg): 140

Cleaning and Maintenance:
The drawer is removed and the 
crumbs are emptied.
The machine does not require any 
maintenance other than daily cleaning.

Technical information:
Capacity: 500 (per hour) 
Width (cm): 64
Lenght (cm): 90
Height (cm): 120
Max. Size of Bread (cm): 38x48x18
Motor (Kw): 0,37 230 volts
Machine Weight (Kg): 145

Yatay Tip Manuel Ekmek Dilimleme Makinesi

Konveyor Bantlı Ekmek Dilimleme Makinesi

Horizantal Type Manuel Bread Slicing Machine

Bread Slicing Machine With Conveyor Belt

Genel Özellikler:
Modern estetik tasarım.
Tekerlekli ve taşıması kolay.
304 kalite paslanmaz çelik.
Maksimum 2,5 kg’a kadar ekmek dilimler.
8 mm’den fazla istenilen dilim kalınlığında 
üretim.
Standart 15 mm üretilmektedir.
CE standartlarına göre üretilmiştir.
2 yıl garanti.

Genel Özellikler:
Modern estetik tasarım.
Tekerlekli ve taşıması kolay.
Yüksek kapasite ve seri dilimleme için 
tasarlanmıştır.
Hız ayarlı.
Ekmek yüksekliği ayarlanabilir.
Torbalama sistemi mevcuttur.
Temizlik ve bakım pratiktir.
6 mm’den fazla istenilen dilim kalınlığında 
üretim.

24V kontrol paneli.
CE standartlarına göre üretilmiştir.
2 yıl garanti.
Ekmek satış tezgâhlarında tek tek 
dilimlemeye uygun değildir.
Yağlı sistem (isteğe bağlı).
Sensör (isteğe bağlı).

Temizlik ve Bakım:
Çekmece çıkarılır ve kırıntılar boşaltılır.
Makine günlük temizlik dışında 
herhangi bir bakım gerektirmez.

Teknik Bilgiler:
Kapasite: 500 (saatte)
Genişlik (cm): 72
Uzunluk (cm): 89
Yükseklik (cm): 120
Maks. Ekmek Ölçüsü (cm): 33x48x18
Motor (Kw): 0,37 230 volt
Makine Ağırlığı (Kg): 140

Teknik Bilgiler:
Kapasite: 1500 (saatte)
Genişlik (cm): 75 (Torbalama Açık: 132cm)
Uzunluk (cm): 191 (Rampa Açık: 242cm)
Yükseklik (cm): 135
Maks. Ekmek Ölçüsü (cm): 33x48x18
Motor (Kw): 0,85 380 volt
Makine Ağırlığı (Kg): 312

Technical information:
Capacity: 1500 (per hour)
Width (cm): 75 (Bagging Open: 132cm)
Lenght (cm): 191 (Ramp Open:242)
Height (cm): 135
Max. Size of Bread (cm): 33x48x18
Motor (Kw): 0,85 380 volts
Machine Weight (Kg): 312

Temizlik ve Bakım:
Çekmece çıkarılır ve kırıntılar boşaltılır.
Makine günlük temizlik dışında 
herhangi bir bakım gerektirmez.

PGM-02

PGM-04

General Features:
Modern aesthetic design.
Wheeled and easy to carry.
304 quality stainless steel.
It slices bread that up to a max. 2,5 kg.
Production at desired slice thickness of 
more than 8 mm.
Standard 15 mm is produced.
Manufactured to CE standards.
2 years warranty.

Manufactured to CE standards.
2 years warranty.
It is not suitable for one by one slicing at bread 
sales benches.
Oily system (optional)
Sensor (optional)

Cleaning and Maintenance:
The drawer is removed and the crumbs are 
emptied.
The machine does not require any maintenance 
other than daily cleaning.

General Features:
Modern aesthetic design..
Wheeled and easy to carry.
Designed for high capacity and serie slicing.
Speed adjustable.
Bread height adjustable..
Bagging system is available.
Compatible works with clipping machines.
Cleaning and maintenance is practical.
Production at desired slice thickness of more 
than 6 mm.
24V control panel.

Cleaning and Maintenance:
The drawer is removed and the 
crumbs are emptied.
The machine does not require any 
maintenance other than daily cleaning.

Technical information:
Capacity: 500 (per hour) 
Width (cm): 72
Lenght (cm): 89
Height (cm): 120
Max. Size of Bread (cm): 33x48x18
Motor (Kw): 0,37 230 volts
Machine Weight (Kg): 140



Set Üstü Otomatik Ekmek Dilimleme Makinesi

300 Serisi Ekmek Dilimleme Makinesi

Counter Top Automatic Bread Slicing Machine

Horizantal Type Bread Slicing Machine

Genel Özellikler:
Modern estetik tasarım.
Otomatik özelliği ile kullanım kolaylığı 
sağlar.
8 mm’den fazla istenilen dilim kalınlığında 
üretim.
Standart 15 mm üretilmektedir.
CE standartlarına göre üretilmiştir.
2 yıl garanti.

Genel Özellikler:
Market ve Fırınlarda oparatörün 
kullanabileceği bir makinadır. Aynı zamanda 
Self Servis Kullanıma dokunmatik ekran 
değişimiyle de uygundur.
Ekmek haricindeki diğer gıda, et, salam, 
sabun, meyve, pestil gibi ürünler için özel 
alaşımlı bıçak değiştirilerek kesim yapılabilir.
PGM-33 modeli Ponimak Makina yetkililerini 
bilgilendirmeden ekmek kesme amacı dışında 
kullanmayınız.
Simit ve Poğaçada dilimleyebilir max. 4 kg’lık 
ekmekte dilimleyebilir.
Kolay kullanım için PLC dokunmatik ekran
Açısal sensör ile ekmek konumlandırma
Dilim kalınlığı 0,5 mm adımlarla 3 ila 25 mm 
arasında değiştirilebilinir.
İstenilen dilim adedi kadar kesim yapabilme
Bölme ve yarım kesme işlemi
Sertleştirilmiş ve özel teflon kaplamalı 
Dairesel bıçak yapısı sayesinde sessiz, 
yağsız ve kusursuz bir kesim yapılır.
Hijyenikliği ve mekanik sistemi korumak için 
tahliyeli ve muhafazalı gövde tasarımı
Kırıntı tahliyesi ve temizliği için plastik 
çekmece ve el süpürgesi
Üst düzey güvenlik için güvenlik rölesi ve 
Selenoid kilit sistemi.
Frekans dönüştürücü ile bıçağın yumuşak 

kalkış ve duruşu
Uluslar arası patent sertifikası
Hijyenik ve Kolay Temizlik
CE Deklarasyonlarına Uygunluk Beyannamesi
Full Otomatik
Kolay Kullanım
Ergonomik Tasarım
Yüksek Güvenlik
Sert ve taze ekmekleri yağ gereksinimi 
olmadan ince ve düzgün kesim
Kusursuz kesim için özel Ponimak Makina 
Markalı Sertleştirilmiş ve Kaplamalı dairesel 
bıçak.
CE standartlarına uygun üretilmektedir.
İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl 
garantilidir.
Cihaz ilk kullanımdan önce komple dış yüzeyi 
ılık sabunlu suya batırılarak sıkılmış bez ile 
temizlenmelidir.
Kullanım amacı dışına çıkmayınız.
Makine güvenlik ve teknik şartnameleri bilen 
ve kullanım kılavuzunu okumuş biri tarafından 
kullanılmalıdır.

Temizlik ve Bakım:
Çekmece çıkarılır ve kırıntılar boşaltılır.
Makine günlük temizlik dışında 
herhangi bir bakım gerektirmez.

Teknik Bilgiler:
Kapasite: 500 (saatte)
Genişlik (cm): 61
Uzunluk (cm): 76
Yükseklik (cm): 72 - Kapak Açık:73
Maks. Ekmek Ölçüsü (cm): 31x48x15
Motor (Kw): 0,37 230 volt
Makine Ağırlığı (Kg): 105

Temizlik ve Bakım:
Temizlik ve bakımı yapılmadan önce şalterden 
makinenin elektiriğini kesiniz.
Cihazı ılık sabunlu suya batırılmış bez ile tam 
soğumadan siliniz.

PGM-05

PGM-33

General Features:
Modern aesthetic design.
It provides easy using with automatic 
feature.
Production at desired slice thickness of 
more than 8 mm.
Standard 15 mm is produced.
Manufactured to CE standards.
2 years warranty.

Cleaning and Maintenance:
The drawer is removed and the 
crumbs are emptied.
The machine does not require any 
maintenance other than daily cleaning.

Technical information:
Capacity: 500 (per hour) 
Width (cm): 61
Lenght (cm): 76
Height (cm): 72 - Cover Open: 73
Max. Size of Bread (cm): 31x48x15
Motor (Kw): 0,37 230 volts
Machine Weight (Kg): 105

Set Üstü Manuel Ekmek Dilimleme Makinesi
Counter Top Manuel Bread Slicing Machine

Genel Özellikler:
Modern estetik tasarım.
8 mm’den fazla istenilen dilim kalınlığında 
üretim.
Standart 15 mm üretilmektedir.
CE standartlarına göre üretilmiştir.
2 yıl garanti.

Temizlik ve Bakım:
Çekmece çıkarılır ve kırıntılar boşaltılır.
Makine günlük temizlik dışında 
herhangi bir bakım gerektirmez.

Teknik Bilgiler:
Kapasite: 500 (saatte)
Genişlik (cm): 66
Uzunluk (cm): 76
Yükseklik (cm): 78 - Kapak Açık: 80
Maks. Ekmek Ölçüsü (cm): 31x48x15
Motor (Kw): 0,37 230 volt
Makine Ağırlığı (Kg): 105

Cihazın yüzeyinde çizik yapabilecek temizlik 
maddelerini ve araçlarını kullanmayınız.
Ön kapak açıldığında askıda bulunan el 
süpürgesi ile ekmek haznesindeki kırıntılar 
temizlenir ve tahliye deliklerinden çekmeceye 
düşürülür.
Dokunmatik ekranın sol köşesinde bulunan 
süpürge ikonuna tıklayınız. İkonu 
aktifleştirdikten sonra detaylı temizlik 
yapabilirsiniz ayrıca buton aktifleşince ekmek 
iticisini istediğiniz gibi hareket ettirip 
temizleyebilirsiniz.
Ön kapak açılır böylece çekmeceye ulaşılır. 
Ayrıca bıçak değişimide bu bölümden 
sağlanır.
Plastik çekmece çıkarılarak kırıntılar boşaltılır.
Makine günlük temizlik haricinde bakım 
gerektirmez.
Cihazı basınçlı suyla veya buhar ile 
temizlemeyiniz.
Dikkat: İkonu tekrar pasif konuma 
getirmeden makine çalışmaz.

Teknik Bilgiler:
Kapasite: 180-220 (dakikada)
Genişlik (cm): 85
Uzunluk (cm): 72
Yükseklik (cm): 114
Maks. Ekmek Ölçüsü (cm): 30x40x16
Motor (Kw): 1,5Kw 380 volt
Makine Ağırlığı (Kg): 215

PGM-06

General Features:
Modern aesthetic design.
Production at desired slice thickness of 
more than 8 mm.
Standard 15 mm is produced.
Manufactured to CE standards.
2 years warranty.

General Features:
It is a machine that operators can use in Markets and 
Bakeries. It is also suitable for Self Service Use with touch 
screen replacement.
For products such as food, meat, salami, soap, fruit and 
fruit pulp other than bread, cutting can be done by 
changing the special alloy blade.
Do not use the PGM-33 model for purposes other than 
cutting bread without informing Ponimak Makina officials.
Can slice bagels and pastries max. It can slice in 4 kg of 
bread.
PLC touch screen for easy operation
Bread positioning with angular sensor
The slice thickness can be changed from 3 to 25 mm in 
0.5 mm steps.
Cut as many slices as desired
Division and half cutting
With its hardened and special teflon coated circular blade 
structure, a silent, oil-free and perfect cut is made.
Housing design with evacuation and enclosure to maintain 
hygiene and mechanical system
Plastic drawer and hand vacuum cleaner for crumb 
evacuation and cleaning
Security relay and Solenoid lock system for high security.
Soft starting and stopping of the blade with frequency 
converter
International patent certificate
Hygienic and Easy Cleaning
Statement of Conformity to CE Declarations
Full Automatic
Easy to Use
Ergonomic Design
High Security
Thin and smooth cuts of hard and fresh bread without the 
need for oil
Special Ponimak Makina Brand Hardened and Coated 
circular blade for perfect cutting.
It is produced in accordance with CE standards.
It is guaranteed for 2 years against manufacturing and 
assembly faults.
Before using the device for the first time, its entire outer 
surface should be cleaned with a cloth soaked in warm 

Cleaning and Maintenance:
The drawer is removed and the 
crumbs are emptied.
The machine does not require any 
maintenance other than daily cleaning.

Technical information:
Capacity: 500 (per hour) 
Width (cm): 66
Lenght (cm): 76
Height (cm): 78 - Cover Open: 80
Max. Size of Bread (cm): 31x48x15
Motor (Kw): 0,37 230 volts
Machine Weight (Kg): 105

soapy water and wrung out.
Do not go beyond the intended use.
The machine should be used by someone who 
knows the safety and technical specifications and 
has read the user manual.

Cleaning and Maintenance:
TBefore cleaning and maintaining, cut off the power 
of the machine from the switch.
Wipe the device with a cloth dipped in warm soapy 
water before it cools down.
Do not use cleaning agents and tools that may 
scratch the surface of the device.
When the front door is opened, the crumbs in the 
bread bowl are cleaned with the hand vacuum that 
is on the hanger and they are dropped into the 
drawer through the drain holes.
Click the broom icon in the left corner of the touch 
screen. After activating the icon, you can perform 
detailed cleaning, and when the button is activated, 
you can move and clean the bread pusher as you 
wish.
The front door is opened to access the drawer. In 
addition, blade change is provided from this section.
The plastic drawer is removed and the crumbs are 
emptied.
The machine requires no maintenance other than 
daily cleaning.
Do not clean the device with pressurized water or 
steam.
Attention: The machine will not start until the icon is 
turned off again.

Technical information:
Capacity: 180-220 slice (minute)
Width (cm): 85 
Lenght (cm): 72
Height (cm): 114
Max. Size of Bread (cm): 30x40x16
Motor (Kw): 1,5Kw 380 V
Machine Weight (Kg): 105





5 Kg. Un Kapasiteli Spiral Mikser

25 Kg. Un Kapasiteli Spiral Mikser

5 Kg. Flour Capacity Spiral Mixer

25 Kg. Flour Capacity Spiral Mixer

Genel Özellikler:
0,5 kg.’dan 5 kg. una kadar kapasiteli.
Hız ayarlanarak her türlü hamur için ideal.
Spiral kazan kol inox.
Potansiyelmetreli tek fazlı motor ve hız 
ayarlamak için seri invertör mevcuttur.
Elektrostatik epoksi boya.
Led ışık.
Kayış aktarımı.
Sessiz çalışma.
12 Lt.
Minimum% 50 su içeriği.
Otomatik ve manuel seçim.
Temizlemesi kolay.

Genel Özellikler:
Hız ve zaman ayarlanabilir
Minimum 3 kg, maksimum 25 kg un 
kapasitesi
63 Lt
Minimum% 50 su içeriği
Nem oranı %45’in üzerinde olan karışımlar 
için ideal
Otomatik ve manuel seçim
Temizlemesi kolay
Modüler taşınabilir
CE standartlarında üretilmiştir
2 yıl garanti

Teknik Bilgiler:
Genişlik (mm): 300
Uzunluk (mm): 500
Yükseklik (mm): 430
Makinenin ağırlığı (Kg): 35
Güç: 0,37kW 230V
RPM: 80 / rpm 300
Renk Seçenekleri: beyaz, kırmızı, 
siyah, pembe, sarı, mavi, hardal

Teknik Bilgiler:
Genişlik (mm): 480
Uzunluk (mm): 975
Yükseklik (mm): 1030
Kazan Çapı(mm): 530x300
Makinenin ağırlığı (Kg): 190
Güç: 1,5kW / 2,5kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

Modüler taşınabilir.
CE standartlarında üretilmiştir.
1 yıl garanti.
Aksesuarlar: Zamanlayıcı 30 dakika.

General Features:
0.5 kg to 5 kg. capacity up to.
Ideal for all kinds of dough by adjusting the 
speed.
Spiral boiler sleeve inox.
Single phase motor with potentiometer and 
serial inverter for speed regulation are 
available.
Electrostatic epoxy paint.
Led light.
Belt transmission.
Quiet operation.
12 Lt.
Minimum 50% water content.
Automatic and manual selection.

General Features:
Speed and time can be adjusted
Minimum 3 kg, maximum 25 kg flour 
capacity
63 Lt
Minimum 50% water content
Ideal for mixtures with a moisture content 
above 45%
Automatic and manual selection
Easy to clean
Modular portable
Produced in CE standards
2 year warranty

Easy to clean.
Modular portable.
Produced in CE standards.
1 year warranty.
Accessories: Timer 30 minutes.

Technical information:
Width (mm): 300
Length (mm): 500
Height (mm): 430
Weight of the machine (Kg): 35
Power: 0,37kW 230V
RPM: 80 / rpm 300
Color Options: white, red, black, pink, 
yellow, blue, mustard

Technical information:
Width (mm): 480
Length (mm): 975
Height (mm): 1030
Boiler Diameter (mm): 530x300
Weight of the machine (Kg): 190
Power: 1,5kW / 2,5kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

12 Kg. Un Kapasiteli Spiral Mikser

40 Kg. Un Kapasiteli Spiral Mikser

12 Kg. Flour Capacity Spiral Mixer

40 Kg. Flour Capacity Spiral Mixer

Genel Özellikler:
Hız ve zaman ayarlanabilir
33 Lt
Minimum% 50 su içeriği
Nem oranı %45’in üzerinde olan karışımlar 
için ideal
Otomatik ve manuel seçim
Temizlemesi kolay
Modüler taşınabilir
CE standartlarında üretilmiştir
2 yıl garanti

Genel Özellikler:
Hız ve zaman ayarlanabilir
Minimum 4 kg, maksimum 40 kg un 
kapasitesi
90 Lt
Minimum% 50 su içeriği
Nem oranı %45’in üzerinde olan karışımlar 
için ideal
Otomatik ve manuel seçim
Temizlemesi kolay
Modüler taşınabilir
CE standartlarında üretilmiştir
2 yıl garanti

Teknik Bilgiler:
Genişlik (mm): 350
Uzunluk (mm): 880
Yükseklik (mm): 705
Makinenin ağırlığı (Kg): 100
Güç: 1,5kW 230V / 380V
RPM: 80 / rpm 300
Renk Seçenekleri: beyaz, kırmızı, 
siyah, pembe, sarı, mavi, hardal

Teknik Bilgiler:
Genişlik (mm): 650
Uzunluk (mm): 1090
Yükseklik (mm): 1205
Kazan Çapı(mm): 600x350
Makinenin ağırlığı (Kg): 300
Güç: 2,5kW / 3,5kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

General Features:
Speed and time can be adjusted
33 Lt
Minimum 50% water content
Ideal for mixtures with a moisture content 
above 45%
Automatic and manual selection
Easy to clean
Modular portable
Produced in CE standards
2 year warranty

General Features:
Speed and time can be adjusted
Minimum 4 kg, maximum 40 kg flour 
capacity
90 Lt
Minimum 50% water content
Ideal for mixtures with a moisture content 
above 45%
Automatic and manual selection
Easy to clean
Modular portable
Produced in CE standards
2 year warranty

Technical information:
Width (mm): 350
Length (mm): 880
Height (mm): 705
Weight of the machine (Kg): 100
Power: 1,5kW 220V / 380V
RPM: 80 / rpm 300
Color Options: white, red, black, pink, 
yellow, blue, mustard

Technical information:
Width (mm): 650
Length (mm): 975
Height (mm): 1030
Boiler Diameter (mm): 600x350
Weight of the machine (Kg): 300
Power: 2,5kW / 3,5kW 380V
RPM: 110 / rpm 220



60 Kg. Un Kapasiteli Spiral Mikser
60 Kg. Flour Capacity Spiral Mixer

Genel Özellikler:
Hız ve zaman ayarlanabilir
Minimum 6 kg, maksimum 60 kg un 
kapasitesi
170 Lt
Minimum% 50 su içeriği
Nem oranı %45’in üzerinde olan karışımlar 
için ideal
Otomatik ve manuel seçim
Temizlemesi kolay
Modüler taşınabilir
CE standartlarında üretilmiştir
2 yıl garanti

Teknik Bilgiler:
Genişlik (mm): 750
Uzunluk (mm): 1180
Yükseklik (mm): 1260
Kazan Çapı(mm): 700x400
Makinenin ağırlığı (Kg): 450
Güç: 3,5kW / 5,5kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

General Features:
Speed and time can be adjusted
Minimum 6 kg, maximum 60 kg flour 
capacity
170 Lt
Minimum 50% water content
Ideal for mixtures with a moisture content 
above 45%
Automatic and manual selection
Easy to clean
Modular portable
Produced in CE standards
2 year warranty

Technical information:
Width (mm): 750
Length (mm): 1180
Height (mm): 1260
Boiler Diameter (mm): 700x400
Weight of the machine (Kg): 450
Power: 3,5kW / 5,5kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

100 Kg. Un Kapasiteli Spiral Mikser
100 Kg. Flour Capacity Spiral Mixer

Genel Özellikler:
Hız ve zaman ayarlanabilir
Minimum 10 kg, maksimum 100 kg un 
kapasitesi
260 Lt
Minimum% 50 su içeriği
Nem oranı %45’in üzerinde olan karışımlar 
için ideal
Otomatik ve manuel seçim
Temizlemesi kolay
Modüler taşınabilir
CE standartlarında üretilmiştir
2 yıl garanti

Teknik Bilgiler:
Genişlik (mm): 830
Uzunluk (mm): 1350
Yükseklik (mm): 1400
Kazan Çapı(mm): 830x430
Makinenin ağırlığı (Kg): 670
Güç: 5kW / 8kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

General Features:
Speed and time can be adjusted
Minimum 10 kg, maximum 100 kg flour 
capacity
260 liters
Minimum 50% water content
Ideal for mixtures with a moisture content 
of more than 45%
Automatic and manual selection
Easy to clean
Modular portable
Manufactured to CE standards
2 years warranty

Technical information:
Width (mm): 480
Length (mm): 975
Height (mm): 1030
Boiler Diameter (mm): 530x300
Weight of the machine (Kg): 190
Power: 1,5kW / 2,5kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

80 Kg. Un Kapasiteli Spiral Mikser
80 Kg. Flour Capacity Spiral Mixer

Genel Özellikler:
Hız ve zaman ayarlanabilir
Minimum 8 kg, maksimum 80 kg un 
kapasitesi
220 Lt
Minimum% 50 su içeriği
Nem oranı %45’in üzerinde olan karışımlar 
için ideal
Otomatik ve manuel seçim
Temizlemesi kolay
Modüler taşınabilir
CE standartlarında üretilmiştir
2 yıl garanti

Teknik Bilgiler:
Genişlik (mm): 850
Uzunluk (mm): 1300
Yükseklik (mm): 1350
Kazan Çapı(mm): 800x410
Makinenin ağırlığı (Kg): 680
Güç: 5,5kW / 7,5kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

General Features:
Speed and time can be adjusted
Minimum 8 kg, maximum 80 kg flour 
capacity
220 Lt
Minimum 50% water content
Ideal for mixtures with a moisture content 
above 45%
Automatic and manual selection
Easy to clean
Modular portable
Produced in CE standards
2 year warranty

Technical information:
Width (mm): 850
Length (mm): 1300
Height (mm): 1350
Boiler Diameter (mm): 800x410
Weight of the machine (Kg): 680
Power: 5,5kW / 7,5kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

120 Kg. Un Kapasiteli Spiral Mikser
120 Kg. Flour Capacity Spiral Mixer

Genel Özellikler:
Hız ve zaman ayarlanabilir
Minimum 12 kg, maksimum 120 kg un 
kapasitesi
340 Lt
Minimum% 50 su içeriği
Nem oranı %45’in üzerinde olan karışımlar 
için ideal
Otomatik ve manuel seçim
Temizlemesi kolay
Modüler taşınabilir
CE standartlarında üretilmiştir
2 yıl garanti

Teknik Bilgiler:
Genişlik (mm): 1000
Uzunluk (mm): 1400
Yükseklik (mm): 1450
Kazan Çapı(mm): 900x470
Makinenin ağırlığı (Kg): 720
Güç: 5kW / 8kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

General Features:
Speed and time can be adjusted
Minimum 12 kg, maximum 120 kg flour 
capacity
340 Lt
Minimum 50% water content
Ideal for mixtures with a moisture content 
above 45%
Automatic and manual selection
Easy to clean
Modular portable
Produced in CE standards
2 year warranty

Technical information:
Width (mm): 1000
Length (mm): 1400
Height (mm): 1450
Boiler Diameter (mm): 900x470
Weight of the machine (Kg): 720
Power: 5kW / 8kW 380V
RPM: 110 / rpm 220



Mobil Mikser
Mobile Mixer

Genel Özellikler:
Taşınabilir kazan sistemi tasarımı ile 
enerji ve zamandan tasarruf sağlar.
Kayış-kasnak sistemi sayesinde güçlü, 
titreşimsiz ve sessiz çalışır.
Kullanıcının isteği ve işletmenin yerleşim 
durumuna göre elektrik panosunun yeri 
değiştirilebilir.
Su bağlantı tesisatı mevcuttur.
Çift hız ve çift zaman ayarlıdır.
Dijital kumanda panelli olması, kullanım 
kolaylığı sağlar.
Kontrol paneli basit ve pratik 
kullanımlıdır.
Otomatik ve manuel kullanma 
seçenekleri mevcuttur.
Un tozundan etkilenmediğinden arıza 
riski azdır.
Kazan 1. devirde sağ-sol döndürülebilir.
CE standartlarına uygundur.
Tekerlekleri sayesinde kolayca hareket 
ettirilebilir.
İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl 
garantilidir.

General Features:
It saves energy and time with its 
portable boiler system design.
It works strong, vibration-free and 
silent thanks to its belt-pulley system.
The location of the electrical panel can 
be changed according to the user’s 
request and the location of the 
business.
There is a water connection system.
Double speed and double time 
settings.
The fact that it has a digital control 
panel provides ease of use.

Teknik Bilgiler:
Genişlik (mm): 1250
Uzunluk (mm): 2300
Yükseklik (mm): 1480
Kazan Çapı(mm): 1000x470
Makinenin ağırlığı (Kg): 900
Güç: 11kW / 15kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

P. ARM 40 - Çift Kollu Mikser
P. ARM 40 - Double Arm Mixer

Genel Özellikler:
P PONİMAK Arm serisi, makinelerin 
özelliklerini korurken, farklı kıvamlarda ve 
su içeriği yüzdelerinde farklı ürün türlerini 
yoğurma imkanı sunar. Hem yumuşak 
hamuru (% 90 maksimum hidrasyon) hem 
de orta sertlikte (% 50 minimum 
hidrasyon) yoğurmak için tasarlanan 
PONİMAK serisi ile nihayet sizinle ve sizin 
için çalışan bir makine bulacaksınız. 
İçgüdüsel olarak basit, son derece 
yüksek performanslı.
Gıda sınıfı sertifikalı toksik olmayan 
boyalar kullanılarak boyanmış çelik yapı.
Tabanda bir takviye ile olağanüstü kalın 
paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 40, 50 
ve 60 kg’lık üç versiyonda mevcuttur.
Kollar 20 mm kalınlığında paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir ve kendinden 
yağlamalı bilyalı rulmanlara monte 
edilmiştir. Sol kol, hamuru yakalamak için 
bir “geri döngü” ile donatılırken, sağ kol 
hamuru uzatmak için tasarlanmıştır. Atım / 
dakika: 1. hızda 40, 2. hızda 60.
Sessizliği ve dayanıklılığı garanti etmek 
için bir yağ banyosuna batırılmış küresel 
dökme demirden yapılmıştır.

Tüm makineler CE standartlarına ve 
yönetmeliklerine uygundur ve Türkiye’de 
üretilmektedir. UL / CSA standardına 
(sertifikalı olmayan ürün) uygun bileşenler 
/ adaptasyon.
Kendinden frenlemeli iki hızlı motor. 3 
Fazlı 2 hızlı versiyonda ve değişken hızlı 
(İNVERTÖR) tek fazlı versiyonda 
mevcuttur.
Tüm makinelerin standart beslemesi 400 
Volt 50 Hz 3 fazlı bağlantıları içerir. Talep 
üzerine farklı voltajlarla tedarik edilebilirler
Maksimum sessizliği ve güvenilirliği 
garanti etmek için şanzımanı kasnaklar ve 
trapez kayışlarla sürün. Kase bir dişli 
motora bağlanır.
Anti-şok pleksiglas kalkan. Tüm sağlık ve 
hijyen yönetmeliklerine uygundur (Gıda 
işleme makineleri – Hamur karıştırıcıları – 
Güvenlik ve hijyen gereksinimleri EN 
453:2000+A1:2009)
İşyerinize gerekli hijyenik seviyeyi 
korumak için taşıma için tekerlekler ve iki 
dengeleyici ayak ile donatılmıştır. 
Ayarlanabilir ön destek ayakları.

The control panel is simple and practical 
to use.
Automatic and manual operation options 
are available.
The risk of failure is low as it is not 
affected by flour dust.
The boiler can be rotated right-left in the 
1st cycle.
Conforms to CE standards.
It can be moved easily thanks to its 
wheels.
It is guaranteed for 2 years against 
manufacturing and assembly faults.

Technical information:
Width (mm): 1250
Length (mm): 2300
Height (mm): 1480
Boiler Diameter (mm): 1000x470
Weight of the machine (Kg): 900
Power: 11kW / 15kW 380V
RPM: 110 / rpm 220

Teknik Bilgiler:
Boyutlar (mm): 610x860x1440
Ağırlık (Kg): 350
Hamur Kapasitesi (Kg): 60
Motor: 2
Litre: 87
Motor (Kw): 1,1 / 1,5

General Features:
PONİMAK Arm series offers the opportunity 
to knead different types of products with 
different consistencies and water content 
percentages, while preserving the features 
of the machines. With the PONIMAK series 
designed to knead both soft dough (90% 
maximum hydration) and medium hardness 
(50% minimum hydration), you will finally 
find a machine that works with you and for 
you. Instinctively simple, extremely 
high-performing.
Steel structure painted using food-grade 
certified non-toxic paints.
Made of exceptionally thick stainless steel 
with a reinforcement at the base. Available 
in three versions of 40, 50 and 60 kg.
The arms are made of 20 mm thick 

stainless steel and are mounted on 
self-lubricating ball bearings. The left arm is 
equipped with a “back loop” to catch the 
dough, while the right arm is designed to 
extend the dough. Beats per minute: 40 at 
speed 1, 60 at speed 2.
It is made of spheroidal cast iron immersed 
in an oil bath to guarantee silence and 
durability.
All machines comply with CE standards 
and regulations and are manufactured in 
Turkey. Components / adaptation to UL / 
CSA standard (non-certified product).
Two-speed motor with self-braking. 
Available in 3-Phase 2-speed version and 
variable speed (INVERTER) single-phase 
version.
The standard supply of all machines 
includes 400 Volt 50 Hz 3-phase 
connections. They can be supplied with 
different voltages on request
Drive the transmission with pulleys and 
trapezoidal belts to guarantee maximum 
quietness and reliability. The bowl is 
connected to a geared motor.
Anti-shock plexiglass shield. Complies with 
all health and hygiene regulations (Food 
processing machinery – Dough mixers 

– Safety and hygiene requirements EN 
453:2000+A1:2009)
It is equipped with wheels and two 
stabilizing feet for transport to maintain the 
required hygienic level in your workplace. 
Adjustable front support legs

Technical information:
Diameter (mm): 610x860x1440
Weight (Kg): 350
Dough Capacity (Kg): 60 
Motor: 2
Liter: 87
Motor (Kw): 1,1 / 1,5



P. ARM 62 - Çift Kollu Mikser
P. ARM 62 - Double Arm Mixer

Genel Özellikler:
PONİMAK Arm serisi, makinelerin 
özelliklerini korurken, farklı kıvamlarda ve 
su içeriği yüzdelerinde farklı ürün türlerini 
yoğurma imkanı sunar. Hem yumuşak 
hamuru (% 90 maksimum hidrasyon) hem 
de orta sertlikte (% 50 minimum 
hidrasyon) yoğurmak için tasarlanan 
PONİMAK serisi ile nihayet sizinle ve sizin 
için çalışan bir makine bulacaksınız. 
İçgüdüsel olarak basit, son derece 
yüksek performanslı.
Gıda sınıfı sertifikalı toksik olmayan 
boyalar kullanılarak boyanmış çelik yapı.
Tabanda bir takviye ile olağanüstü kalın 
paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 40, 50 
ve 60 kg’lık üç versiyonda mevcuttur.
Kollar 20 mm kalınlığında paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir ve kendinden 
yağlamalı bilyalı rulmanlara monte 
edilmiştir. Sol kol, hamuru yakalamak için 
bir “geri döngü” ile donatılırken, sağ kol 
hamuru uzatmak için tasarlanmıştır. Atım / 
dakika: 1. hızda 40, 2. hızda 60.
Sessizliği ve dayanıklılığı garanti etmek 
için bir yağ banyosuna batırılmış küresel 
dökme demirden yapılmıştır.

Tüm makineler CE standartlarına ve 
yönetmeliklerine uygundur ve Türkiye’de 
üretilmektedir. UL / CSA standardına 
(sertifikalı olmayan ürün) uygun bileşenler 
/ adaptasyon.
Kendinden frenlemeli iki hızlı motor. 3 
Fazlı 2 hızlı versiyonda ve değişken hızlı 
(İNVERTÖR) tek fazlı versiyonda 
mevcuttur.
Tüm makinelerin standart beslemesi 400 
Volt 50 Hz 3 fazlı bağlantıları içerir. Talep 
üzerine farklı voltajlarla tedarik edilebilirler
Maksimum sessizliği ve güvenilirliği 
garanti etmek için şanzımanı kasnaklar ve 
trapez kayışlarla sürün. Kase bir dişli 
motora bağlanır.
Anti-şok pleksiglas kalkan. Tüm sağlık ve 
hijyen yönetmeliklerine uygundur (Gıda 
işleme makineleri – Hamur karıştırıcıları – 
Güvenlik ve hijyen gereksinimleri EN 
453:2000+A1:2009)
İşyerinize gerekli hijyenik seviyeyi 
korumak için taşıma için tekerlekler ve iki 
dengeleyici ayak ile donatılmıştır. 
Ayarlanabilir ön destek ayakları.

P. ARM 50 - Çift Kollu Mikser
P. ARM 50 - Double Arm Mixer

Genel Özellikler:
PONİMAK Arm serisi, makinelerin 
özelliklerini korurken, farklı kıvamlarda ve 
su içeriği yüzdelerinde farklı ürün türlerini 
yoğurma imkanı sunar. Hem yumuşak 
hamuru (% 90 maksimum hidrasyon) hem 
de orta sertlikte (% 50 minimum 
hidrasyon) yoğurmak için tasarlanan 
PONİMAK serisi ile nihayet sizinle ve sizin 
için çalışan bir makine bulacaksınız. 
İçgüdüsel olarak basit, son derece 
yüksek performanslı.
Gıda sınıfı sertifikalı toksik olmayan 
boyalar kullanılarak boyanmış çelik yapı.
Tabanda bir takviye ile olağanüstü kalın 
paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 40, 50 
ve 60 kg’lık üç versiyonda mevcuttur.
Kollar 20 mm kalınlığında paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir ve kendinden 
yağlamalı bilyalı rulmanlara monte 
edilmiştir. Sol kol, hamuru yakalamak için 
bir “geri döngü” ile donatılırken, sağ kol 
hamuru uzatmak için tasarlanmıştır. Atım / 
dakika: 1. hızda 40, 2. hızda 60.
Sessizliği ve dayanıklılığı garanti etmek 
için bir yağ banyosuna batırılmış küresel 
dökme demirden yapılmıştır.

Tüm makineler CE standartlarına ve 
yönetmeliklerine uygundur ve Türkiye’de 
üretilmektedir. UL / CSA standardına 
(sertifikalı olmayan ürün) uygun bileşenler 
/ adaptasyon.
Kendinden frenlemeli iki hızlı motor. 3 
Fazlı 2 hızlı versiyonda ve değişken hızlı 
(İNVERTÖR) tek fazlı versiyonda 
mevcuttur.
Tüm makinelerin standart beslemesi 400 
Volt 50 Hz 3 fazlı bağlantıları içerir. Talep 
üzerine farklı voltajlarla tedarik edilebilirler
Maksimum sessizliği ve güvenilirliği 
garanti etmek için şanzımanı kasnaklar ve 
trapez kayışlarla sürün. Kase bir dişli 
motora bağlanır.
Anti-şok pleksiglas kalkan. Tüm sağlık ve 
hijyen yönetmeliklerine uygundur (Gıda 
işleme makineleri – Hamur karıştırıcıları – 
Güvenlik ve hijyen gereksinimleri EN 
453:2000+A1:2009)
İşyerinize gerekli hijyenik seviyeyi 
korumak için taşıma için tekerlekler ve iki 
dengeleyici ayak ile donatılmıştır. 
Ayarlanabilir ön destek ayakları.

Teknik Bilgiler:
Boyutlar (mm): 710x1020x1700
Ağırlık (Kg): 575
Hamur Kapasitesi (Kg): 100
Motor: 2
Litre: 160
Motor (Kw): 1,5 / 2,2

General Features:
PONİMAK Arm series offers the opportunity 
to knead different types of products with 
different consistencies and water content 
percentages, while preserving the features 
of the machines. With the PONIMAK series 
designed to knead both soft dough (90% 
maximum hydration) and medium hardness 
(50% minimum hydration), you will finally 
find a machine that works with you and for 
you. Instinctively simple, extremely 
high-performing.
Steel structure painted using food-grade 
certified non-toxic paints.
Made of exceptionally thick stainless steel 
with a reinforcement at the base. Available 
in three versions of 40, 50 and 60 kg.
The arms are made of 20 mm thick 

stainless steel and are mounted on 
self-lubricating ball bearings. The left arm is 
equipped with a “back loop” to catch the 
dough, while the right arm is designed to 
extend the dough. Beats per minute: 40 at 
speed 1, 60 at speed 2.
It is made of spheroidal cast iron immersed 
in an oil bath to guarantee silence and 
durability.
All machines comply with CE standards 
and regulations and are manufactured in 
Turkey. Components / adaptation to UL / 
CSA standard (non-certified product).
Two-speed motor with self-braking. 
Available in 3-Phase 2-speed version and 
variable speed (INVERTER) single-phase 
version.
The standard supply of all machines 
includes 400 Volt 50 Hz 3-phase 
connections. They can be supplied with 
different voltages on request
Drive the transmission with pulleys and 
trapezoidal belts to guarantee maximum 
quietness and reliability. The bowl is 
connected to a geared motor.
Anti-shock plexiglass shield. Complies with 
all health and hygiene regulations (Food 
processing machinery – Dough mixers 

– Safety and hygiene requirements EN 
453:2000+A1:2009)
It is equipped with wheels and two 
stabilizing feet for transport to maintain the 
required hygienic level in your workplace. 
Adjustable front support legs.

Technical information:
Diameter (mm): 710x1020x1700
Weight (Kg): 575
Dough Capacity (Kg): 100 
Motor: 2
Liter: 160
Motor (Kw): 1,5 / 2,2

Teknik Bilgiler:
Boyutlar (mm): 710x1020x1660
Ağırlık (Kg): 525
Hamur Kapasitesi (Kg): 80
Motor: 2
Litre: 140
Motor (Kw): 1,5 / 2,2

General Features:
PONİMAK Arm series offers the opportunity 
to knead different types of products with 
different consistencies and water content 
percentages, while preserving the features 
of the machines. With the PONIMAK series 
designed to knead both soft dough (90% 
maximum hydration) and medium hardness 
(50% minimum hydration), you will finally 
find a machine that works with you and for 
you. Instinctively simple, extremely 
high-performing.
Steel structure painted using food-grade 
certified non-toxic paints.
Made of exceptionally thick stainless steel 
with a reinforcement at the base. Available 
in three versions of 40, 50 and 60 kg.
The arms are made of 20 mm thick 

stainless steel and are mounted on 
self-lubricating ball bearings. The left arm is 
equipped with a “back loop” to catch the 
dough, while the right arm is designed to 
extend the dough. Beats per minute: 40 at 
speed 1, 60 at speed 2.
It is made of spheroidal cast iron immersed 
in an oil bath to guarantee silence and 
durability.
All machines comply with CE standards 
and regulations and are manufactured in 
Turkey. Components / adaptation to UL / 
CSA standard (non-certified product).
Two-speed motor with self-braking. 
Available in 3-Phase 2-speed version and 
variable speed (INVERTER) single-phase 
version.
The standard supply of all machines 
includes 400 Volt 50 Hz 3-phase 
connections. They can be supplied with 
different voltages on request
Drive the transmission with pulleys and 
trapezoidal belts to guarantee maximum 
quietness and reliability. The bowl is 
connected to a geared motor.
Anti-shock plexiglass shield. Complies with 
all health and hygiene regulations (Food 
processing machinery – Dough mixers 

– Safety and hygiene requirements EN 
453:2000+A1:2009)
It is equipped with wheels and two 
stabilizing feet for transport to maintain the 
required hygienic level in your workplace. 
Adjustable front support legs.

Technical information:
Diameter (mm): 710x1020x1660
Weight (Kg): 525
Dough Capacity (Kg): 80 
Motor: 2
Liter: 140
Motor (Kw): 1,5 / 2,2



PSMP 20 Planet Mikser

PSMP 80 Planet Mikser

PSMP 20 Planetary Mixer

PSMP 80 Planetary Mixer

Genel Özellikler:
Karıştırma, çırpma ve yoğurma 
işlemlerinin tamamını yapabilen Ponimak 
Planet Mikser; Fırınlar, pastaneler, oteller 
ve büyük mutfaklar için özel dizayn 
edilmiş ideal bir makinedir.
Kullanımı basit ve emniyetlidir. Karıştırma 
ve çırpma makineleri muhtelif kütlelerin 
imalatı için olağanüstü yüksek kalite 
talepleri olan ve son derece ekonomik 
çalışmak isteyen kullanıcılar için 
geliştirilmiştir. Bu makineler uluslararası 
alanda da isim edinmişlerdir.
Verim bakımından güçlü bir döner elektrik 
motoru
Serbest hareket eden, bakım 
gerektirmeyen karıştırma kafası
Kazan kapasitesi 20 lt.

Genel Özellikler:
Karıştırma, çırpma ve yoğurma 
işlemlerinin tamamını yapabilen Ponimak 
Planet Mikser; Fırınlar, pastaneler, oteller 
ve büyük mutfaklar için özel dizayn 
edilmiş ideal bir makinedir.
Kullanımı basit ve emniyetlidir. Karıştırma 
ve çırpma makineleri muhtelif kütlelerin 
imalatı için olağanüstü yüksek kalite 
talepleri olan ve son derece ekonomik 
çalışmak isteyen kullanıcılar için 
geliştirilmiştir. Bu makineler uluslararası 
alanda da isim edinmişlerdir.
Verim bakımından güçlü bir döner elektrik 
motoru
Serbest hareket eden, bakım 
gerektirmeyen karıştırma kafası
Kazan kapasitesi 80 lt.
Yüksekliği ayarlanabilir kazan

Yüksekliği ayarlanabilir kazan
Kazan ve aletler paslanmaz çelikten 
imal edilmiştir.
İsteğe bağlı olarak sıyırıcı takılabilir.
İsteğe bağlı olarak panelli kontrol 
sistemi ile çalışma sağlanabilir.
Otomatik kazan kaldırma sistemi ile 
çalışma sağlanabilir.
Elektrik tesisatı Avrupa normlarına 
uygundur.
Kontrol devresi gerilimi 24 V

Kazan ve aletler paslanmaz çelikten 
imal edilmiştir.
İsteğe bağlı olarak sıyırıcı takılabilir.
İsteğe bağlı olarak panelli kontrol 
sistemi ile çalışma sağlanabilir.
Otomatik kazan kaldırma sistemi ile 
çalışma sağlanabilir.
Elektrik tesisatı Avrupa normlarına 
uygundur.
Kontrol devresi gerilimi 24 V

Teknik Bilgiler:
Kazan Hacmi (Lt): 20
Motor Gücü (kW): 0,75
Ölçüler (mm): 660x500x760
Ağırlık (Kg): 80
Kafa Dönüş Hızı (D/dk/Rpm): 0-100
Fırça Dönüş Hızı (D/dk/Rpm): 0-360

Teknik Bilgiler:
Kazan Hacmi (Lt): 80
Motor Gücü (kW): 
Ölçüler (mm): 
Ağırlık (Kg): 
Kafa Dönüş Hızı (D/dk/Rpm): 
Fırça Dönüş Hızı (D/dk/Rpm): 
Kazan Ölçüleri (Çap/Derinlik):

General Features:
Ponimak Planetary Mixer, which can do all the mixing, 
whisking and kneading processes; It is an ideal 
machine specially designed for bakeries, patisseries, 
hotels and large kitchens.
It is simple and safe to use. Mixing and whisking 
machines have been developed for users with 
exceptionally high quality demands for the 
manufacture of various masses and who want to 
work extremely economically. These machines have 
also gained a name in the international arena.
An efficient rotary electric motor
Free-moving, maintenance-free mixing head
Boiler capacity is 20 lt.
Height adjustable boiler
Boiler and tools are made of stainless steel.

General Features:
Ponimak Planetary Mixer, which can do all the mixing, 
whisking and kneading processes; It is an ideal 
machine specially designed for bakeries, patisseries, 
hotels and large kitchens.
It is simple and safe to use. Mixing and whisking 
machines have been developed for users with 
exceptionally high quality demands for the 
manufacture of various masses and who want to 
work extremely economically. These machines have 
also gained a name in the international arena.
An efficient rotary electric motor
Free-moving, maintenance-free mixing head
Boiler capacity is 80 lt.
Height adjustable boiler
Boiler and tools are made of stainless steel.

An optional scraper can be installed.
Optionally, it is possible to work with a panel 
control system.
Working with automatic boiler lifting system can 
be provided.
Electrical installation complies with European 
norms.
Control circuit voltage 24 V

An optional scraper can be installed.
Optionally, it is possible to work with a panel 
control system.
Working with automatic boiler lifting system can 
be provided.
Electrical installation complies with European 
norms.
Control circuit voltage 24 V

Technical information:
Boiler Volume (Lt): 20
Motor Power (kW): 0,75
Dimensions (mm): 660x500x760
Weight (Kg): 80
Head Rotation Speed (D/dk/Rpm): 0-100
Brush Rotation Speed (D/dk/Rpm): 0-360

Technical information:
Boiler Volume (Lt): 80
Motor Power (kW):
Dimensions (mm): 
Weight (Kg): 
Head Rotation Speed (D/dk/Rpm): 
Brush Rotation Speed (D/dk/Rpm): 
Boiler Dimensions Diameter / Depth: 

PSMP 60 Planet Mikser

PSMP 120 Planet Mikser

PSMP 60 Planetary Mixer

PSMP 120 Planetary Mixer

Genel Özellikler:
Karıştırma, çırpma ve yoğurma 
işlemlerinin tamamını yapabilen Ponimak 
Planet Mikser; Fırınlar, pastaneler, oteller 
ve büyük mutfaklar için özel dizayn 
edilmiş ideal bir makinedir.
Kullanımı basit ve emniyetlidir. Karıştırma 
ve çırpma makineleri muhtelif kütlelerin 
imalatı için olağanüstü yüksek kalite 
talepleri olan ve son derece ekonomik 
çalışmak isteyen kullanıcılar için 
geliştirilmiştir. Bu makineler uluslararası 
alanda da isim edinmişlerdir.
Verim bakımından güçlü bir döner elektrik 
motoru
Serbest hareket eden, bakım 
gerektirmeyen karıştırma kafası
Kazan kapasitesi 60 lt.
Yüksekliği ayarlanabilir kazan

Genel Özellikler:
Karıştırma, çırpma ve yoğurma 
işlemlerinin tamamını yapabilen Ponimak 
Planet Mikser; Fırınlar, pastaneler, oteller 
ve büyük mutfaklar için özel dizayn 
edilmiş ideal bir makinedir.
Kullanımı basit ve emniyetlidir. Karıştırma 
ve çırpma makineleri muhtelif kütlelerin 
imalatı için olağanüstü yüksek kalite 
talepleri olan ve son derece ekonomik 
çalışmak isteyen kullanıcılar için 
geliştirilmiştir. Bu makineler uluslararası 
alanda da isim edinmişlerdir.
Verim bakımından güçlü bir döner elektrik 
motoru
Serbest hareket eden, bakım 
gerektirmeyen karıştırma kafası
Kazan kapasitesi 120 lt.
Yüksekliği ayarlanabilir kazan

Kazan ve aletler paslanmaz çelikten 
imal edilmiştir.
İsteğe bağlı olarak sıyırıcı takılabilir.
İsteğe bağlı olarak panelli kontrol 
sistemi ile çalışma sağlanabilir.
Otomatik kazan kaldırma sistemi ile 
çalışma sağlanabilir.
Elektrik tesisatı Avrupa normlarına 
uygundur.
Kontrol devresi gerilimi 24 V

Kazan ve aletler paslanmaz çelikten 
imal edilmiştir.
İsteğe bağlı olarak sıyırıcı takılabilir.
İsteğe bağlı olarak panelli kontrol 
sistemi ile çalışma sağlanabilir.
Otomatik kazan kaldırma sistemi ile 
çalışma sağlanabilir.
Elektrik tesisatı Avrupa normlarına 
uygundur.
Kontrol devresi gerilimi 24 V

Teknik Bilgiler:
Kazan Hacmi (Lt): 60
Motor Gücü (kW): 2,2
Ölçüler (mm): 680x940x1600
Ağırlık (Kg): 245
Kafa Dönüş Hızı (D/dk/Rpm): 0-220
Fırça Dönüş Hızı (D/dk/Rpm): 100-520
Kazan Ölçüleri (Çap/Derinlik):450-450

Teknik Bilgiler:
Kazan Hacmi (Lt): 120
Motor Gücü (kW): 4
Ölçüler (mm): 1030x1130x2050
Ağırlık (Kg): 645
Kafa Dönüş Hızı (D/dk/Rpm): 0-200
Fırça Dönüş Hızı (D/dk/Rpm): 0-200
Kazan Ölçüleri (Çap/Derinlik):450-450

General Features:
Ponimak Planetary Mixer, which can do all the mixing, 
whisking and kneading processes; It is an ideal 
machine specially designed for bakeries, patisseries, 
hotels and large kitchens.
It is simple and safe to use. Mixing and whisking 
machines have been developed for users with 
exceptionally high quality demands for the 
manufacture of various masses and who want to 
work extremely economically. These machines have 
also gained a name in the international arena.
An efficient rotary electric motor
Free-moving, maintenance-free mixing head
Boiler capacity is 60 lt.
Height adjustable boiler
Boiler and tools are made of stainless steel.

General Features:
Ponimak Planetary Mixer, which can do all the mixing, 
whisking and kneading processes; It is an ideal 
machine specially designed for bakeries, patisseries, 
hotels and large kitchens.
It is simple and safe to use. Mixing and whisking 
machines have been developed for users with 
exceptionally high quality demands for the 
manufacture of various masses and who want to 
work extremely economically. These machines have 
also gained a name in the international arena.
An efficient rotary electric motor
Free-moving, maintenance-free mixing head
Boiler capacity is 60 lt.
Height adjustable boiler
Boiler and tools are made of stainless steel.

An optional scraper can be installed.
Optionally, it is possible to work with a panel 
control system.
Working with automatic boiler lifting system can 
be provided.
Electrical installation complies with European 
norms.
Control circuit voltage 24 V

An optional scraper can be installed.
Optionally, it is possible to work with a panel 
control system.
Working with automatic boiler lifting system can 
be provided.
Electrical installation complies with European 
norms.
Control circuit voltage 24 V

Technical information:
Boiler Volume (Lt): 60
Motor Power (kW): 2,2
Dimensions (mm): 680x940x1600
Weight (Kg): 245
Head Rotation Speed (D/dk/Rpm): 0-220
Brush Rotation Speed (D/dk/Rpm): 100-520
Boiler Dimensions Diameter / Depth: 450-450

Technical information:
Boiler Volume (Lt): 120
Motor Power (kW): 4
Dimensions (mm): 1030x1130x2050
Weight (Kg): 645
Head Rotation Speed (D/dk/Rpm): 0-200
Brush Rotation Speed (D/dk/Rpm): 0-200
Boiler Dimensions Diameter / Depth: 100-520



Hamur Kesme ve Tartma Makinesi
Dough Cutting and Weighing Machine

Genel Özellikler:
Hamur işleme teknolojisinin en yeni sistemi 
olan kesme-tartma makinesi hamuru 
sıkıştırmadan ve yıpratmadan istenilen 
gramajda kesmektedir. Hamurun temas 
ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir. Hamuru kendi ağırlığıyla piston 
silindir hareketiyle oluşturulan vakum 
sayesinde keser. Yağlama sistemi otomatik 
olarak çalışmaktadır. Böylece Makinenin 
daha uzun ömürlü olması sağlanır. Tüm 
yüzeyler gıda uyumlu yağ ile yağlanır. 
Gramaj ayarı isteğe bağlı olarak otomatik 
veya mekanik imal edilebilir. Standart 

Teknik Bilgiler:
Kapasite (Kg): 1000-2000
Genişlik (mm): 650
Uzunluk (mm): 1370
Yükseklik (mm): 1600
Hamur çıkış yüksekliği (mm): 960 ± 80/95
Elektrik gücü (kW): 1,5
Makinenin ağırlığı (Kg): 410

50-150 gr, 60-200 gr, 70-250 gr, 
80-350 gr, 90-500 gr, 100-600 gr, 
150-750 gr, 200-1000 gr, 250-1150 gr, 
300-1300 gr hamuru kesen ve tartan 
10 çeşit makine üretilmektedir.

General Features:
The cutting-weighing machine, which is the 
newest system of dough processing 
technology, cuts the dough in the desired 
weight without compressing and wearing it. 
All surfaces in contact with the dough are 
made of stainless steel. It cuts the dough 
with its own weight, thanks to the vacuum 
created by the piston-cylinder movement. 
The lubrication system works automatically. 
Thus, it is ensured that the machine has a 
longer life. All surfaces are lubricated with 
food compatible oil. Weight adjustment can 
be produced automatically or mechanically, 
optionally. Standard 50-150 gr, 60-200 gr, 

70-250 gr, 80-350 gr, 90-500 gr, 
100-600 gr, 150-750 gr, 200-1000 gr, 
250-1150 gr, 300-1300 gr 10 types of 
machines that cut and weigh the dough 
are produced.

Technical information:
Capacity (Kg): 1000–2000 
Width (mm): 650
Length (mm): 1370
Height (mm): 1600
Dough outlet height (mm): 960 ± 80/95
Electric Power (kW): 1,5
Machine Weight (Kg): 410

Bayat Ekmek Öğütme Makinesi
Stale Bread Grinding Machine

Genel Özellikler:
304 kalite paslanmaz sactan üretilmektedir
Fırında kurutulan ekmekleri hızlı şekilde un 
haline getirir.
Saatte 40 kg galeta unu üretme kapasitelidir.
Elek Çapı: 1.9 mm – 2.5 mm – 4.5 mm
Trifaze motorludur.
CE standartlarına uygundur.
İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl 
garantilidir.

Teknik Bilgiler:
Kapasite (Kg): 40
Genişlik (mm): 460
Uzunluk (mm): 520
Yükseklik (mm): 1030
Motor Trifaze (Kw): 1,75 / 380V
Makine Ağırlığı (Kg): 39

General Features:
IIt is produced from 304 quality stainless sheet
It turns the oven-dried bread into flour quickly.
It has the capacity to produce 40 kg of 
breadcrumbs per hour.
Screen Diameter: 1.9 mm – 2.5 mm – 4.5 mm
Three-phase motor.
Conforms to CE standards.
It is guaranteed for 2 years against 
manufacturing and assembly faults.

Technical information:
Capacity (Kg): 40 
Width (mm): 460
Lenght (mm): 526
Height (mm): 1030
Three-phase Motor (kW): 1,75 / 380 V
Machine Weight (Kg): 39

Hamur Yuvarlama Makinesi
Dough Rounding Machine

Genel Özellikler:
Konik yuvarlama makinesi alüminyumdan 
üretilen bir konik ve etrafındaki spiral 
şeklinde dolaşan alüminyum kollar 
sayesinde hamura şekil verir. Kesme – 
tartma makinesinden gelen hamur 
alüminyum giriş oluğuna düşer. 
Yuvarlanma tamburu ve yönlendirici oluklar 
sayesinde yuvarlak şekil alarak dinlendirme 
makinesine ulaşır. Bu arada un eleme 
tertibatıyla hamurun boşaltma oluğuna 
yapışması önlenir. İsteğe göre 
havalandırma tertibatı sayesinde oluklara 
hava üflenerek hamurun tambura 

Teknik Bilgiler:
Kapasite (Kg): 2500
Genişlik (mm): 950
Uzunluk (mm): 950
Yükseklik (mm): 1520
Hamur çıkış yüksekliği (mm): 1000
Elektrik gücü (kW): 1,1
Makinenin ağırlığı (Kg): 210

yapışması da önlenmiş olur. Bütün 
alüminyum aksam isteğe bağlı olarak 
teflonla kaplanabilir. Standart 50-1500 
gr arasında değişen ve ayarlanan 
kollarla 200-1500 gr hamura şekil 
veren 7 çeşit makine üretilmektedir.

General Features:
The conical rounding machine shapes the 
dough with a conical made of aluminum and 
aluminum arms circulating in a spiral around 
it. The dough from the cutting-weighing 
machine falls into the aluminum inlet chute. 
Thanks to the rolling drum and guiding 
grooves, it takes a round shape and reaches 
the resting machine. Meanwhile, the dough 
is prevented from sticking to the discharge 
chute with the flour sifting device. Thanks to 
the optional ventilation system, air is blown 
into the grooves, preventing the dough from 
sticking to the drum. All aluminum parts can 
optionally be coated with Teflon. 7 types of 

machines are produced that shape 
200-1500 gr dough with adjustable 
arms, varying between standard 
50-1500 gr.

Technical information:
Capacity (Kg): 2500 
Width (mm): 950
Length (mm): 950
Height (mm): 1520
Dough outlet height (mm): 1000
Electric Power (kW): 1,1
Machine Weight (Kg): 210

Seyyar İpek Un Eleme Makinesi
Mobile Silk Flour Sieving Machine

Genel Özellikler:
304 kalite paslanmaz sacdan 
üretilmektedir.
Unun içindeki istenmeyen yabancı 
maddelerin (kıl, kum, vb.) ipek elek 
sistemi sayesinde undan elenmesini ve 
unun havalanmasını sağlamaktadır.
Temiz ve sağlıklı mamul üretimi sağlar.
Sessiz ve titreşimsiz çalışır.
Tekerlekli olduğundan taşınması kolaydır.
Helezon boyu istenilen uzunlukta 
yapılabilir.
CE standartlarına uygundur.

Teknik Bilgiler:
Kapasite (Kg): 50kg Un / 75sn eleme
Genişlik (mm): 780
Uzunluk (mm): 1050
Yükseklik (mm): 1670
Motor Trifaze (Kw): 0,92 / 380V
Makine Ağırlığı (Kg): 91

Monofaze motor seçeneği.
İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl 
garantilidir.

General Features:
It is produced from 304 quality stainless 
sheet.
It ensures that the unwanted foreign 
substances (hair, sand, etc.) in the flour are 
sifted from the flour and aeration of the 
flour thanks to the silk sieve system.
Provides clean and healthy product 
production.
It works silently and without vibration.
It is easy to move as it is on wheels.
The length of the spiral can be made to the 
desired length.
Conforms to CE standards.
Monophase motor option.

It is guaranteed for 2 years against 
manufacturing and assembly faults.

Technical information:
Capacity (Kg): 50 kg flour / 75 sn sifting 
Width (mm): 780
Lenght (mm): 1050
Height (mm): 1670
Three-phase Motor (kW): 0,92 / 380 V
Machine Weight (Kg): 91



Pizza Hamur Yuvarlama Makinesi

Pizza Mikser Makinesi

Pizza Dough Roller Machine

Pizza Mixer Machine

Genel Özellikler:
Pizzacı/fırın hamuru yuvarlama makinesi. 
Hamuru burgunun ortasına bırakın ve 
birkaç saniye sonra top olarak geri 
dönecektir. Her 1-2 saniyede bir hamur 
topu yapın. Hamur yuvarlama işleminizle 
beceriyi kaldırın, hızlandırın, kaliteyi ve 
tutarlılığı artırın.
Hamur yuvarlatıcılar, toplu fermente 
hamurları sevmezler. Hamur karıştırılmalı, 
dinlenmeli ve top haline getirilmelidir. 
Hamur yuvarlayıcımız %80’e kadar 
hidrasyon hamurunu toplayacaktır. %65’in 

Genel Özellikler:
Çift hız, çift zaman ayarlıdır.
Minimum 1,2 kg, maximum 12 kg un 
kapasitelidir.
Kazan ve spiral kol tek motordan beslenir.
Kazan ve Çapa mili 304 kalite paslanmaz 
olup, çapa mili 25 mm çapında’dır.
Hamurda %55 ve üzeri su kullanımına 
uygundur. (%55’ten düşük su oranı için 
lütfen bizimle iletişime geçin)
Kayış kasnak sistemi ile sessiz çalışır.
Su bağlantı tesisatı vardır.
Tekerlekli olup taşınması kolaydır.

Teknik Bilgiler:
Boyutlar (cm): 39x59x79
Ağırlık (Kg): 47
Hamur topu boyutu (g): 50 - 300
Tek fazlı voltaj (V): 230
Güç (kW): 0,37

Teknik Bilgiler:
Ağırlık (Kg): 35
Güç (kW): 380V - 1-1,6 

üzerinde hidrasyon söz konusu 
olduğunda, hamurun daha düşük bir 
sıcaklıkta bitirilmesi ve çok hafif bir 
un tozunun kullanılması tavsiye edilir.

With wheels, it is easy to move.
Easy to clean.
With 24 V control panel.
It is produced in CE standards.
It is guaranteed for 2 years against 
manufacturing and assembly faults.

Temizliği kolay yapılır.
24 V kumanda panellidir.
CE standartlarında üretilmektedir.
İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl 
garantilidir.

General Features:
Pizzeria/bakery dough roller machine. Drop 
the dough in the middle of the auger and 
after a few seconds it will come back as a 
ball. Make a dough ball every 1-2 seconds. 
Lift skill, speed up, improve quality and 
consistency with your dough rolling process.
Dough rounders do not like bulk fermented 
doughs. The dough should be mixed, rested 
and formed into a ball. Our dough roller will 
collect up to 80% hydration dough. For more 
than 65% hydration, it is recommended to 
finish the dough at a lower temperature and 
use a very light flour powder.

General Features:
Double speed, double time setting.
Minimum 1.2 kg, maximum 12 kg flour 
capacity.
Boiler and spiral arm are fed from a single 
motor.
Boiler and Anchor shaft are made of 304 
quality stainless steel and the anchor shaft is 
25 mm in diameter.
It is suitable to use 55% or more water in 
dough. (For less than 55% water content, 
please contact us)
It works silently with the belt and pulley 
system.
There is a water connection system.

Technical information:
Dimensions (cm): 39 x 59 x 79
Weight (Kg): 47
Dough ball size (g): 50 - 300
Single Phase Voltage (V): 230
Strength (kW): 0,37

Technical information:
Weight (Kg): 35
Strength (kW): 230V - 1-1,6

PSM-12

Pizza Mikser Makinesi

Pizz Mikser Makinesi

Pizza Mixer Machine

Pizza Mixer Machine

Genel Özellikler:
Spiral tip hamur yoğurma mikseridir.
Minimum 300 gr. un, max 5 kg un ile 
işlem yapabilirsiniz.
10 kg’a kadar hamur elde edebilirsiniz.
Hamurda %60 ve üzeri su kullanımına 
uygundur.
Kazan ve spiral kol tek motordan beslenir.
Kazan ve spiral çapa mili 304 kalite 
paslanmaz olup, çapa mili16 mm 
çapında’dır.
Tezgah üstü kullanımı ile işlerinizi 
kolaylaştırır.

Genel Özellikler:
Pizzacı/fırın hamuru yuvarlama makinesi. 
Hamuru burgunun ortasına bırakın ve 
birkaç saniye sonra top olarak geri 
dönecektir. Her 1-2 saniyede bir hamur 
topu yapın. Hamur yuvarlama işleminizle 
beceriyi kaldırın, hızlandırın, kaliteyi ve 
tutarlılığı artırın.
Hamur yuvarlatıcılar, toplu fermente 
hamurları sevmezler. Hamur karıştırılmalı, 
dinlenmeli ve top haline getirilmelidir. 
Hamur yuvarlayıcımız %80’e kadar 
hidrasyon hamurunu toplayacaktır. %65’in 

Teknik Bilgiler:
Ağırlık (Kg): 35
Güç (kW): 230V - 0,37 
Uzunluk (cm): 89

Teknik Bilgiler:
Ağırlık (Kg): 233
Güç (kW): 380V - 1,5-2,5 

Hız kontrollüdür.
Kazan sabittir.
İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl 
garantilidir.

üzerinde hidrasyon söz konusu 
olduğunda, hamurun daha düşük bir 
sıcaklıkta bitirilmesi ve çok hafif bir 
un tozunun kullanılması tavsiye edilir.

With wheels, it is easy to move.
Easy to clean.
With 24 V control panel.
It is produced in CE standards.
It is guaranteed for 2 years against 
manufacturing and assembly faults.

General Features:
Spiral type dough mixer.
Minimum 300 gr. flour, you can process with 
a maximum of 5 kg flour.
You can make dough up to 10 kg.
It is suitable to use 60% or more water in 
dough.
Boiler and spiral arm are fed from a single 
motor.
Boiler and spiral anchor shaft is 304 quality 
stainless, anchor shaft is 16 mm in diameter.
Makes your work easier with its use over the 
counter.
Speed controlled.

The boiler is fixed.
It is guaranteed for 2 years against 
manufacturing and assembly faults.

General Features:
Double speed, double time setting.
Minimum 2,5 kg, maximum 25 kg flour 
capacity.
Boiler and spiral arm are fed from a single 
motor.
Boiler and Anchor shaft are made of 304 
quality stainless steel and the anchor shaft is 
25 mm in diameter.
It is suitable to use 55% or more water in 
dough. (For less than 55% water content, 
please contact us)
It works silently with the belt and pulley 
system.
There is a water connection system.

Technical information:
Weight (Kg): 35
Strength (kW): 230V - 0,37 
Length (cm): 89

Technical information:
Weight (Kg): 233
Strength (kW): 380V - 1,5-2,5 

PSM-5

PSM-25
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