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HAKKIMIZDA

ABOUT US

2001 yılında İZMİR’de faaliyete geçen ATRA MAKİNA, fırın ve
pastane ekipmanları üretimiyle, sektöründe adından övgüyle
söz ettiren firmalar arasındadır.

ATRA machinery which has started activity in 2001 in İzmir,
is one of those firms that has made an impression with its
bakery and pastry equipments production.

Yılların tecrübesi ve teknik bilgi birikimine sahip uzman
kadrosuyla, unlu mamül üreticilerine hizmet veren ATRA
MAKİNA’nın üretim hattında, Spiral Hamur Yoğurma
Makinaları, Planet Mikserler ve Ekmek Dilimleme Makinaları
ana kalemleri oluşturmaktadır.

Being experienced for many years and having high
technological knowledge, ATRA Machinery’s professional
staff have been producing spiral dough kneaders, planetary
mixers and bread slicers as main items.

Ulusal ve uluslararası pazarda, büyüme hızını istikrarla
sürdüren ATRA MAKİNA, bulunduğu yeri, üretimde izlediği
kalite politikasıyla, müşterilerinin istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirdiği ürün yelpazesiyle, satış sonrası
verdiği servis hizmetiyle, çevre ve insan sağlığına gösterdiği
özenle sağlamlaştırmıştır. Üretimde kaliteye verilen önem
alınan ISO-9001:2000 ve CE belgeleriyle taçlandırılmıştır.
ATRA MAKİNA müşteri memnuniyeti ile kaliteyi öne çıkaran
bir dünya markası olma hedefiyle çalışmalarına devam
etmektedir.

Having a stable increasing momentum, ATRA Machinery has
assured its place in national and international market with
its quality policy in production, range of product which is
formed according to needs and demands of the customers,
after sale maintenance services, attention to human health
and environmental health.
The importance placing to quality in production has been
crowned with CE and ISO-9001 Certificates.
ATRA Machinery goes on its complete customer satisfaction
works with being a world brand target which puts forward
product quality.
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ASM 250 M
ASM 160 M

Spiral Hamur Yoğurma Makinesi
Spiral Dough Kneading Machine
GENEL ÖZELLİKLER
Atra Mobil Kazanlı Otomatik Spiral Mikserin önemli
özelliklerinden biri hamuru çok kısa sürede yoğurabilmesidir.
Elde edilen hamur çok homojendir. Küçük gramajlardaki unu
bile hamur haline getirebilen makine, kullanıcıya hem zaman
hem de enerji tasarrufu sağlar. En önemli özelliği ise hareketli
kazanı sayesinde yedek kazan kullanılabilmesidir. Hareketli
kazan Otomatik Kaldırma - Devirme Makinesi ile uyumlu
çalışmaktadır.
•
•
•
•
•
•

Gıdayla temas eden tüm bölgeler, gıdaya uygun
malzemeden imal edilmiştir. (Kazan, spiral, sıyırıcı bıçak
v.s)
Kazan dişli sistemi ile hareket ettiğinden, yoğurma
sırasında kesinlikle kayma yapmaz ve böylelikle kazan
sabit hızda yoğurma işlemine devam eder.
Makine üzerinde hamur ısı göstergesi mevcuttur.
Yoğurma süresi isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.
Kayış kasnak sistemi sayesinde sessiz çalışır.
Çift devirli motoru sayesinde iki hızlı kullanım sağlar.

GENERAL FEATURES
Atra Spiral mixer with mobile bowl provides to mix the
dough in a short time. It enables to make very little flour
to dough and also more homogenate dough mixture. It
provides energy and time saving.
One of the most important specifications of this mixer is
mobile bowl. This specification of mixer allows to user to use
extra bowl.
•
•
•
•
•
•

All surfaces which are contact with the food are made of
food stuff friendly materials (Bowl, spiral hook, scraping
knife etc.)
By means of the gear driving system bowl is stable and it
provides to mix dough in a stable speed.
It provides two speed use by its double positioned
motor.
There is an indicator which shows temperature of dough.
Kneading time can be adjusted optionally.
It operates quite silently with belt pulley system.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Un Kapasitesi

Hamur Kapasitesi

Kazan Ölçüleri (0 x h)

Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

Motor Gücü

Ağırlık

Flour Capacity

Dough Capacity

Dimensions (0 x h)

Width

Lenght

Height

Motor Power

Weight

ASM 160 M

100 kg

160 kg

900 x 470 mm

940 mm

1500 mm

1600 mm

6 - 9 + 1,1 Kw

1165 kg

ASM 250 M

150 kg

250 kg

1000 x 500 mm

1040 mm

1600 mm

1600 mm

7,5 - 11 + 1,1 Kw

1265 kg

Model
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ASM 250 L
ASM 160 L

Otomatik Kazan Kaldır Devir Makinesi
Automatic Bowl Lifting-Tilting Machine
GENEL ÖZELLİKLER
Atra Otomatik Kazan Kaldırma-Devirme Makinası, Mobil
Kazanlı Otomatik Spiral Mikserin hareketli kazanı ile uyumlu
çalışmaktadır. Atra Mobil Kazanlı Otomatik Spiral Hamur
Yoğurma Makinasında işlemini tamamlamış hamurun
el değmeden kesme makinasına hızlı ve güvenli olarak
aktarılmasını sağlar. Kazan hamuru boşaltmak üzere en
üst seviyeye çıktığında, kendi etrafında otomatik olarak
dönmeye başlar ve kazan içerisindeki sıyırıcı aparat sayesinde
tüm hamur boşaltılmış olur. Kazan boşaltma işlemini
tamamladıktan sonra inişini hız kontrol sayesinde (özellikle
son iniş kısmını)çok yumuşak şekilde tamamlar.
GENERAL FEATURES
Automatic Bowl Lifting-Tilting Machine, works compatible
with the removable bowl of automatic spiral mixer with
mobile bowl. Automatic Lifting-Tilting Machine helps us to
lift the bowl and pour out the dough into the hopper of the
dough divider from the mobile bowl of Atra Spiral Mixer with
Mobile Bowl. When the bowl reaches to the top point of the
machine it starts to turn around its own axis automatically
and pour out of all the dough by help of the scraping knife.
After completing the process of pouring, the bowl goes
down very slowly by means of the speed control device.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Hamur Kapasitesi
Dough Capacity
160 - 250 kg

Hamur Dökme
Yüksekliği
Dough Discharging
Height

Maksimum
Yükseklik
Maximum
Height

1600 - 1900 mm

2900 mm

Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

Elektrik Gücü

Motor Gücü

Ağırlık

Width

Lenght

Height

Electrical Power

Motor Power

Weight

1500 mm

2220 mm

2350 mm

380 V

2,5 Kw

670 kg
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ASM 250
ASM 160

Spiral Hamur Yoğurma Makinesi
Spiral Dough Kneading Machine
GENEL ÖZELLİKLER
ATRA Otomatik Spiral Mikserin özelliği çok daha kısa sürede
ve küçük gramajlarda hamur yoğurabilmesidir. Zaman ve
enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra hamurun homojen
karışımını da sağlamakta, böylece ekmeğin hacmi daha
büyük olmaktadır.
•
•
•
•
•
•

Kazan, spiral kol ve kesici bıçak paslanmaz çelikten
üretilmiş olup, takım halinde ithal dilmektedir.
Otomatik ve manuel kullanma seçenekleri mevcuttur.
Yoğurma süreleri ayarlanabilir. Kayış kasnak sistemi
sayesinde sessiz çalışır.
Çift devirli motoru sayesinde iki farklı devirde
kullanılabilir.
Acil durdurma fonksiyonu ve kazan kapağında güvenlik
sistemi mevcuttur.
Tekerlekleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.

GENERAL FEATURES
The specification of the ATRA Automatic Spiral Mixer is to
knead more dough in a much shorter time. It enables to
make very little flour to dough and also more homogenate
dough mixture and bigger volume bread.
•
•
•
•
•
•
•

All surfaces which are contact with the food are made of
food stuff friendly materials (Bowl, spiral hook, scraping
knife and etc.)
The automatic and manual use options are available.
The kneading time can be adjusted.
By means of the belt pulley system, it operates very
quietly.
It also provides two speed use by its double positioned
motor.
The emergency stop function and the security system on
the cover are available.
The machine moves easily through the wheels.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally
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Kazan Ölçüleri
Çapı / Derinlik
Dim of Bowl
Diameter / Height

Un Kapasitesi

Hamur Kapasitesi

Kazan Hacmi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık

Flour Capacity

Dough Capacity

Bowl Volume

Rate of Engine

Dimensions AxBxC

Weight

ASM 250

150 kg

250 kg

385 lt

9 - 11 + 1,1 kw

1020 x 1570 x 1550 mm

900 kg

1000 x 490 mm

ASM 160

100 kg

160 kg

270 lt

9 - 11 + 1,1 kw

920 x 1480 x 1520 mm

850 kg

900 x 1470 mm

Model

Spiral Hamur Yoğurma Makinesi
Spiral Dough Kneading Machine

ASM 160 M

GENEL ÖZELLİKLER
ATRA Makinanın; özel tasarım spiral ve kazan ile en sağlıklı
ve en yeni sistemle yoğurma özelliğine sahip spiral mikseridir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoğurma sırasında hamuru kesen bıçak yoktur.
Küçük ve büyük miktarlı hamuru yoğurabilir.
Hamuru ısıtmadan yoğurur.
Yoğurma işlemi sırasında kullanılan buz miktarını yarı
yarıya düşürür.
Elde edilen ürünlerin raf ömrü daha uzun olur.
Yoğurma sırasında hamurun sıcaklığı makine üzerindeki
panelde bulunan lazer ısı ölçer ile anlık ölçülür.
Şanzıman sistemi sayesinde motor sert hamurların
yoğurulması sırasında zorlanmaz.
İtalyan marka kullanılan motor sayesinde sessiz çalışır.
Acil durdurma fonksiyonu ve kazan kapağında güvenlik
sistemi sayesinde emniyetli çalışır.
Tekerlekleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.

GENERAL FEATURES
ATRA Machine; It is a spiral mixer that has the feature of
kneading with the healthiest and newest system with its
specially designed spiral and boiler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

There is no knife that cuts the dough during kneading.
It can knead small and large amounts of dough.
It kneads the dough without heating it.
It halves the amount of ice used during the kneading
process.
The shelf life of the products obtained will be longer.
During kneading, the temperature of the dough is
measured instantaneously with the laser heat meter
located on the panel on the machine.
Thanks to the gearbox system, the engine is not forced
during the kneading of hard dough.
It works silently thanks to the Italian brand engine.
It works safely thanks to the emergency stop function
and the safety system on the boiler cover.
It can be moved easily thanks to its wheels.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Model

ASM 160 M

Un Kapasitesi

Hamur Kapasitesi

Kazan Hacmi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık

Flour Capacity

Dough Capacity

Bowl Volume

Rate of Engine

Dimensions AxBxC

Weight

100 kg

160 kg

270 lt

9 - 11 + 1,1 kw

880 x 1480 x 1600 mm

860 kg

Kazan Ölçüleri
Çapı / Derinlik
Dim of Bowl
Diameter / Height
850 x 500 mm
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Spiral Hamur Yoğurma Makinesi
Spiral Dough Kneading Machine

ASM 120

GENEL ÖZELLİKLER
ATRA Otomatik Spiral Mikserin özelliği çok daha kısa sürede
ve küçük gramajlarda hamur yoğurabilmesidir. Zaman ve
enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra hamurun homojen
karışımını da sağlamakta böylece ekmeğin hacmi daha büyük
olmaktadır.
•
•
•
•
•
•

Kazan, spiral kol ve kesici bıçak paslanmaz çelikten üretilmiş olup, takım halinde ithal edilmektedir.
Otomatik ve manuel kullanma seçenekleri mevcuttur.
Yoğurma süreleri ayarlanabilir. Kayış kasnak sistemi sayesinde sessiz çalışır.
Çift devirli motoru sayesinde iki farklı devirde kullanılabilir.
Acil durdurma fonksiyonu ve kazan kapağında güvenlik
sistemi mevcuttur.
Tekerlekleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.

GENERAL FEATURES
The specification of the ATRA Automatic Spiral Mixer is to
knead more doughin a much shorter time. It enables to make
very little flour to dough and also more homogenate dough
mixture and bigger volume bread.
•
•
•
•
•
•
•
•

All surfaces which are contact with the food are made of
food stuff friendly materials
(Bowl, spiral hook, scraping knife and etc.)
The automatic and manual use options are available.
The kneading time can be adjusted.
By means of the belt pulley system, it operates very
quietly.
It also provides two speed use by its double positioned
motor.
The emergency stop function and the security system on
the cover are available.
The machine moves easily through the wheels.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Model

ASM 120
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Un Kapasitesi

Hamur Kapasitesi

Kazan Hacmi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık

Flour Capacity

Dough Capacity

Bowl Volume

Rate of Engine

Dimensions AxBxC

Weight

75 kg

120 kg

200 lt

3,5 - 5,5 + 0,75 kw

820 x 1350 x 1400 mm

520kg

Kazan Ölçüleri
Çapı / Derinlik
Dim of Bowl
Diameter / Height
800 x 420 mm

Spiral Hamur Yoğurma Makinesi
Spiral Dough Kneading Machine

ASM 100

GENEL ÖZELLİKLER
ATRA Otomatik Spiral Mikserin özelliği çok daha kısa sürede
ve küçük gramajlarda hamur yoğurabilmesidir. Zaman ve
enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra hamurun homojen
karışımını da sağlamakta böylece ekmeğin hacmi daha büyük
olmaktadır.
•
•
•
•
•
•

Kazan, spiral kol ve kesici bıçak paslanmaz çelikten üretilmiş olup, takım halinde ithal edilmektedir.
Otomatik ve manuel kullanma seçenekleri mevcuttur.
Yoğurma süreleri ayarlanabilir. Kayış kasnak sistemi sayesinde sessiz çalışır.
Çift devirli motoru sayesinde iki farklı devirde kullanılabilir.
Acil durdurma fonksiyonu ve kazan kapağında güvenlik
sistemi mevcuttur.
Tekerlekleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.

GENERAL FEATURES
The specification of the ATRA Automatic Spiral Mixer is to
knead more dough in a much shorter time. It enables to
make very little flour to dough and also more homogenate
doughmixture and bigger volume bread.
•
•
•
•
•
•
•
•

All surfaces which are contact with the food are made of
food stuff friendly materials
(Bowl, spiral hook, scraping knife and etc.)
The automatic and manual use options are available.
The kneading time can be adjusted.
By means of the belt pulley system, it operates very
quietly.
It also provides two speed use by its double positioned
motor.
The emergency stop function and the security system on
the cover are available.
The machine moves easily through the wheels.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Model

ASM 100

Un Kapasitesi

Hamur Kapasitesi

Kazan Hacmi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık

Flour Capacity

Dough Capacity

Bowl Volume

Rate of Engine

Dimensions AxBxC

Weight

62 kg

100 kg

150 lt

3,5 - 5,5 + 0,75 kw

720 x 1250 x 1400 mm

460 kg

Kazan Ölçüleri
Çapı / Derinlik
Dim of Bowl
Diameter / Height
700 x 400 mm
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ASM 60
ASM 50

Spiral Hamur Yoğurma Makinesi
Spiral Dough Kneading Machine
GENEL ÖZELLİKLER
ATRA Otomatik Spiral Mikserin özelliği çok daha kısa sürede
ve küçük gramajlarda hamur yoğurabilmesidir. Zaman ve
enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra hamurun homojen
karışımını da sağlamakta böylece ekmeğin hacmi daha büyük
olmaktadır.
•
•
•
•
•
•

Kazan, spiral kol ve kesici bıçak paslanmaz çelikten
üretilmiş olup, takım halinde ithal edilmektedir.
Otomatik ve manuel kullanma seçenekleri mevcuttur.
Yoğurma süreleri ayarlanabilir. Kayış kasnak sistemi
sayesinde sessiz çalışır.
Çift devirli motoru sayesinde iki farklı devirde
kullanılabilir.
Acil durdurma fonksiyonu ve kazan kapağında güvenlik
sistemi mevcuttur.
Tekerlekleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.

GENERAL FEATURES
The specification of the ATRA Automatic Spiral Mixer is to
knead more dough in a much shorter time.It enables to make
very little flour to dough and also more homogenate dough
mixture and bigger volume bread.
•
•
•
•
•
•
•

All surfaces which are contact with the food are made of
food stuff friendly materials (Bowl, spiral hook, scraping
knife and etc.)
The automatic and manual use options are available.
The kneading time can be adjusted.
By means of the belt pulley system, it operates very
quietly.
It also provides two speed use by its double positioned
motor.
The emergency stop function and the security system on
the cover are available.
The machine moves easily through the wheels.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Kazan Ölçüleri
Çapı / Derinlik
Dim of Bowl
Diameter / Height

Un Kapasitesi

Hamur Kapasitesi

Kazan Hacmi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık

Flour Capacity

Dough Capacity

Bowl Volume

Rate of Engine

Dimensions AxBxC

Weight

ASM 50

25 kg

45 kg

70 lt

1,5 - 2,5 kw

530 x 950 x 1070 mm

195 kg

500 x 300 mm

ASM 60

35 kg

60 kg

90 lt

2,5 - 3,2 kw

640 x 1130 x 1200 mm

300kg

600 x 330 mm

Model
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ASM 08
PRO-CHEF

Spiral Hamur Yoğurma Makinesi
Spiral Dough Kneading Machine
GENEL ÖZELLİKLER
ATRA Otomatik Spiral Mikserin özelliği çok daha kısa sürede
ve küçük gramajlarda hamur yoğurabilmesidir. Zaman ve
enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra hamurun homojen
karışımını da sağlamakta böylece ekmeğin hacmi daha büyük
olmaktadır.
Kazan, spiral kol ve kesici bıçak paslanmaz çelikten
üretilmiş olup, takım halinde ithal edilmektedir.

GENERAL FEATURES
The specification of the ATRA Automatic Spiral Mixer is to
knead more dough in a much shorter time.It enables to make
very little flour to dough and also more homogenate dough
mixture and bigger volume bread.
All surfaces which are contact with the food are made of
food stuff friendly materials (Bowl, spiral hook, scraping
knife and etc.)

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Model

ASM 08

Un Kapasitesi

Hamur Kapasitesi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık

Flour Capacity

Dough Capacity

Rate of Engine

Dimensions AxBxC

Weight

5 kg

8 kg

0,37

300 x 580 x 540 mm

35 kg

Kazan Ölçüleri
Çapı / Derinlik
Dim of Bowl
Diameter / Height
280 x 195 mm
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Full Otomatik Planet Mikser
Full Automatic Planetary Mixer

APM 120

GENEL ÖZELLİKLER
Karıştırma, çırpma ve yoğurma işlemlerinin tamamını
yapabilen Atra Planet Mikser; Fırınlar, pastaneler, oteller ve
büyük mutfaklar için özel dizayn edilmiş ideal bir makinedir.
Kullanımı basit ve emniyetlidir. Karıştırma ve çırpma makineleri
muhtelif ütlelerin 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.
Kazan tekerleklidir.
Aparatlar sökülmeden kazan çıkartılabilir.
Elektrik tesisatı Avrupa normlarına uygundur.
Kontrol devresi gerilimi 24 V.dur.

GENERAL FEATURES
The Atra Planetary mixers were specifically designed for
bakeries, patisseries, hotels and large kitchens. This versatile
Planetary mixer can be used mixing, beating and kneading...
Simple and safe use.
Mixing and beating machines are developed for the users
who have extraordinarily high quality requirements for the
production of various masses want to work in an extremely
economical manner. Such machines have attained a perfect
reknown in the international area.
•
•
•
•
•
•
•
•

A rotating electric motor with quite powerful
Free moving, no need maintenance mixing head
Bowl Capacity is 120 liters
Adjustable bowl height
Bowls and tools are made of stainless steel
Wheel bowl
The bowl can be removed dis-assembling the apparatus.
Electrical system complies with EU norms.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Model

APM 120 EV
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Kazan Hacmi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık

Bowl Volume

Motor Power

Dimensions AxBxC

Weight

4 kw

1030 x 1130 x 2050 mm

645 kg

120 lt

EV

Kafa Dönüş Hızı
Dot. Head Speed
(D/dk/Rpm)
EV

0 - 200

Fırça Dönüş Hızı
Rot. Whisk Speed
(D/dk/Rpm)
EV

100 - 520

Motorlu Kazan Kaldırma Sistemi
Motorized Bowl Lifter

APM 120 L

GENEL ÖZELLİKLER
Planet mikser kazan asansörü, Atra planet mikserden kazanın
kolaylıkla kalkmasını gerçekleştirmek üzere dizayn edilmiştir.
Bu vazgeçilmez sistem isteğe bağlı olarak boyalı çelik,
alüminyum yada paslanmaz çelikten yapılabilir.
Büyük ölçekli fırın ve pastanelerin kullanımına uygundur.
Kolay kullanımı ve manevra özelliğinin yanı sıra bu sistem
kullanımı sırasında doğabilecek herhangi bir riski önlemek
için özel koruma ve acil durum aparatları ile donatılmıştır.
Asansör uzaktan kumanda ile çalışmaktadır.

GENERAL FEATURES
The bowl lifter has been designed and rea-lized to facilitate
the bowl raising from the planetary mixers Atra. This
indispensable instrument is constructed in painted steel and
aluminium or upon request in stainless steel.
Its use is suitable for big bakeries and pastry shops. Of easy
manoeuvre and use, the lifter is equipped with specific
protections
and emergency devices in order to avoid any risk in using it.
The bowl lifter has remote control system.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Kazan Hacmi

Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

Ağırlık

Motor Gücü

Boşaltma Yüksekliği

Bowl Volume

Width

Lenght

Height

Weight

Motor Power

High of the Discharging

120 lt

1100 mm

1400 mm

2600 mm

275 kg

1,5 kw

2200 mm max
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Planet Mikser
Planetary Mixer

APM 80

GENEL ÖZELLİKLER
Karıştırma, çırpma ve yoğurma işlemlerinin tamamını
yapabilen Atra 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. dir.
Kazan yüksekliği ayarlanabilir.
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.dur.

GENERAL FEATURES
The Atra Planetary mixers were specifically designed for
bakeries, patisseries, hotels and large kitchens. This versatile
Planetary mixer can be used mixing, beating and kneading...
Simple and safe use.
Mixing and beating machines are developed for the users
who have extra ordinarily high quality requirements for the
production of various masses want to work in an extremely
economical manner. Such machines have attained a perfect
reknown in the international area.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A rotating electric motor with quite powerful
Free moving, no need maintenance mixing head
Each machine can be used with various size of bowls.
Blade can be adjusted optionally.
Control panel system adjusted optionally.
Automatic bowl lift system can be added.
Bowl Capacity 80 Lt.
Adjustable bowl height
Bowls and tools are made of stainless steel

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally
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Weight

Kafa Dönüş Hızı
Dot. Head Speed
(D/dk/Rpm)

Fırça Dönüş Hızı
Rot. Whisk Speed
(D/dk/Rpm)

Kazan Ölçüleri
Çap / Derinlik
Dim of Bowl
Diameter / Height

680 x 940 x 1600 mm

400 kg

0 - 160

0 - 480

500 x 500 mm

680 x 940 x 1600 mm

400 kg

40 - 80 - 160

120 - 240 - 480

500 x 500 mm

Kazan Hacmi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık

Bowl Volume

Motor Power

Dimensions AxBxC

APM 80-EV

80 lt

3 kw

APM 80-3

80 lt

1,5 - 1,8 - 2,5 kw

Model

Planet Mikser
Planetary Mixer

APM 60 MASTER

GENEL ÖZELLİKLER
Karıştırma, çırpma ve yo
ğurma işlemlerinin tamamını yapabilen Atra Planet Mikser;
Fırınlar, pastaneler, oteller ve büyük mutfaklar için özel dizayn
edilmiş ideal bir makinedir.
Kullanımı basit ve emniyetlidir. Karıştırma ve çırpma makineleri
muhtelif ütlelerin 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. dir.
Kazan yüksekliği ayarlanabilir.
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.dur.

GENERAL FEATURES
The Atra Planetary mixers were specifically designed for
bakeries, patisseries, hotels and large kitchens. This versatile
Planetary mixer can be used mixing, beating and kneading.
Simple and safe use. Mixing and beating machines are
developed for the users who have extra ordinarily high quality
requirements for the production of various masses want to
work in an extremely economical manner. Such machines have
attained a perfect reknown in the international area.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A rotating electric motor with quite powerful
Free moving, no need maintenance mixing head
Each machine can be used with various size of bowls.
Blade can be adjusted optionally.
Control panel system adjusted optionally.
Automatic bowl lift system can be added.
Bowl Capacity 60 Lt.
Adjustable bowl height
Bowls and tools are made of stainless steel
Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Weight

Kafa Dönüş Hızı
Dot. Head Speed
(D/dk/Rpm)

Fırça Dönüş Hızı
Rot. Whisk Speed
(D/dk/Rpm)

Kazan Ölçüleri
Çap / Derinlik
Dim of Bowl
Diameter / Height

680 x 940 x 1600 mm

245 kg

0 - 160

0 - 480

450 x 450 mm

680 x 940 x 1600 mm

245 kg

40 - 80 - 160

120 - 240 - 480

450 x 450 mm

Kazan Hacmi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık

Bowl Volume

Motor Power

Dimensions AxBxC

APM 60 - 3

60 lt

1,1 - 1,4 - 1,7 kw

APM 60 - EV

60 lt

2,2 kw

Model
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APM 60
APM 40

Planet Mikser
Planetary Mixer
GENEL ÖZELLİKLER
Karıştırma, çırpma ve yoğurma işlemlerinin tamamını
yapabilen Atra Planet Mikser; Fırınlar, pastaneler, oteller ve
büyük mutfaklar için özel dizayn edilmiş ideal bir makinedir.
Kullanımı basit ve emniyetlidir. Karıştırma ve çırp ma
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
İsteğe bağlı olarak aynı anda 40 ve 60 lt. lik kazan
kullanılabilir.
Kazan kapasitesi 40-60 lt.
Kazan yüksekliği ayarlanabilir.
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.dur.

GENERAL FEATURES
The Atra Planetary mixers were specifically designed for
bakeries, patisseries, hotels and large kitchens. This versatile
Planetary mixer can be used mixing, beating and kneading.
Simple and safeuse. Mixing and beating machines are
developed for the users who have extra ordinarily high
quality requirements for the production of various
masses want to work in an extremely economical manner.
Such machines have attained a perfect reknown in the
international area.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A rotating electric motor with quite powerful
Free moving, no need maintenance mixing head
Each machine can be used with various size of bowls.
Blade can be adjusted optionally.
Control panel system adjusted optionally.
Automatic bowl lift system can be added.
Bowl Capacity is 40,60 Lt.
Adjustable bowl height
Bowls and tools are made of stainless steel

Kafa Dönüş Hızı
Dot. Head Speed
(D/dk/Rpm)

Fırça Dönüş Hızı
Rot. Whisk Speed
(D/dk/Rpm)

Kazan Ölçüleri
Çap / Derinlik
Dim of Bowl
Diameter / Height

220 kg

55 - 110 - 120
0 - 220

140 - 280 - 560
100 - 520

430 x 470 mm

210 kg

55 - 110 - 120
0 - 220

140 - 280 - 560
100 - 520

400 x 400 mm

Kazan Hacmi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık

Bowl Volume

Motor Power

Dimensions AxBxC

Weight

APM 60 - 3
APM 60 - EV

60 lt

1 - 1,4 - 1,7 kw
2,2 kw

630 x 920 x 1370 mm

APM 40 - 3
APM 40 - EV

40 lt

1 - 1,4 - 1,7 kw
2,2 kw

630 x 910 x 1370 mm

Model
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Planet Mikser
Planetary Mixer

APM 20

GENEL ÖZELLİKLER
Karıştırma, çırpma ve yoğurma işlemlerinin tamamını
yapabilen Atra 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.dir.
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.dur.

GENERAL FEATURES
The Atra Planetary mixers were specifically designed for
bakeries, patisseries, hotels and large kitchens. This versatile
Planetary mixer can be used mixing, beating and kneading.
Simple and safe use. Mixing and beating machines are
developed for the users who have extra ordinarily high
quality requirements for the production of various masses
want to work in an extremely economical manner. Such
machines have
attained a perfect reknown in the international area.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A rotating electric motor with quite powerful
Free moving, no need maintenance mixing head
Each machine can be used with various size of bowls.
Blade can be adjusted optionally.
Control panel system adjusted optionally.
Automatic bowl lift system can be added.
Bowl Capacity is 20 Lt.
Adjustable bowl height.
Bowls and tools are made of stainless steel

Model

APM 20 - EV

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Kazan Hacmi

Motor Gücü

Ölçüler AxBxC

Ağırlık
Weight

Kafa Dönüş Hızı
Dot. Head Speed
(D/dk/Rpm)

Fırça Dönüş Hızı
Rot. Whisk Speed
(D/dk/Rpm)

Bowl Volume

Motor Power

Dimensions AxBxC

20 lt

0,75 kw

660 x 500 x 760 mm

80 kg

0 - 100

0 - 360
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Yatay Kek Dilimleme Makinesi
Horizontal Cake Slicing Machine

ABS 08

GENEL ÖZELLİKLER
Orta ve büyük ölçekli kek üreticileri için dizayn edilmiş
otomatik yatay dilimleme makinasıdır.
•
•
•
•
•
•

Kek isteğe bağlı olarak 2 ya da 3 parçaya bölünebilir.
Dilimlerin kalınlığı isteğe bağlı olarak manuel
ayarlanabilir.
Üst baskı bandı isteğe bağlı olarak manuel ayarlanabilir.
Alt ve üst bant kesim hızı otomatik olarak ayarlanabilir.
Gıdayla temas eden tüm bölgeler gıdaya uygun
malzemeden imal edilmiştir.
Sessiz çalışır.

GENERAL FEATURES
It is an automatic horizontal cake slicing machine is designed
for medium and large scaled cake producers.
•
•
•
•
•
•

The cake can be cut in 2 or 3 slices.
The thickness of the slices can be adjusted manually.
Upper pressing band can be adjusted manually.
The cutting speed of the top and bottom bands can be
adjusted.
All surfaces which are contact with the food are made of
food stuf friendly materials.
It works quite silently.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Makine Ölçüleri (AxBxC)

Ağırlık

Bant Genişliği

Maks. Kesim Yüksekliği

Çalışma Tezgahı Yüksekliği

Elektrik Gücü

Motor Gücü

Dimensions (AxBxC)

Weight

Width of the Band

Maximum Slicing Height

Height of the Working Bench

Electrical Power

Motor Power

680 x 1800 x 1160 mm

150 kg

390 mm

90 mm

930 mm

3Ph /380 V / 50 Hz

0,75 Kw
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Otomatik Ekmek Dilimleme Makinesi
Automatic Bread Slicing Machine

ABS 03

GENEL ÖZELLİKLER
Büyük ölçekli fırınlar, mutfaklar, restaurantlar ve oteller için
dizayn edilmiş çok kullanışlı ve estetik bir makinadır.
•
•
•
•
•
•
•

Tekerlekleri sayesinde rahatça hareket ettirilebilir.
Ekmekle temas eden tüm bölgeler gıdaya uygun
maddeden imal edilmiştir.
Sessiz ve titreşimsiz çalışır.
Saatte 900 adet ekmek dilimler.
Ekmek baskı ayarı manuel olarak yapılır.
İsteğe bağlı olarak bıçaklar teflon kaplanabilir.
1 mt. Uzunluğunda rampa bulunmaktadır ve bu rampa
isteğe bağlı olarak çıkarılabilir.

GENERAL FEATURES
ABS03 Bread Slicer which is designed for large scale bakeries,
pastries, restaurants and hotels, is an esthetic and versatile
machine.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wheels provide mobility to the machine.
All surfaces which are in contact with the bread are
made of food stuf friendly materials.
Silent Operation without vibration.
It slices 900 per hour.
Blades can be coated with teflon optionally.
Bread clutch adjust can be done manually.
Blowing packaging equipment can be added optionally.
Ramp Lenght is 1 m and it is detachable

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Kesilebilen Ekmek Ölçüleri
Dimensions of Bread

Makine Ölçüleri
Dimensions of Machine

Ekmek
Uzunluğu
Bread
Lenght

Ekmek
Yüksekliği
Bread
Height

Dilim
Kalınlığı
Slice
Thickness

Kapasite
(max / saat)
Capacity
(Max / h)

Bant Hızı
(m / sn)
Conveyer
Belt Speed

Motor
Gücü
Motor
Power

Makine
Genişliği
Machine
Width

Makine
Uzunluğu
Machine
Lenght

Makine
Yüksekliği
Machine
Height

Tezgah
Yüksekliği
Bench
Height

Ağırlık
Weight

400 mm

50 - 140 mm

10 - 20 mm

900 pieces / hour

0,2 - 2,5 m/sn

1,1 Kw

610 mm

1670+1000
mm (with
ramp)

1180 mm

820 mm

260 kg
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Ekmek Dilimleme Makinesi
Bread Slicing Machine

ABS 07

GENEL ÖZELLİKLER
Toplu ekmek üretimi ve tüketimi yapılan işletmeler için
ekmeğin çabuk ve simetrik dilimlenmesini sağlar.
Kullanımı kolaydır. Ayar kolu sayesinde ekmeği ezmeden ve
parçalamadan dilimler. Kesme işlemi sonunda otomatik
olarak durur. Kesim işlemi sırasında ekmeğin temas ettiği
yüzeyler, paslanmaz çelikten üretilmiş olup, insan sağlığına
uygundur. Taşınması kolay görüntüsü estetiktir. Standart
elektrostatik fırın boyalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolay çekilebilen kol sistemi mevcuttur.
Ekmek yüksekliğine göre ayarlanabilen baskı.
Paketleme sacı.
Fiber malzemeden imal edilmiş baskı ve ön krom sac eki,
aynı zamanda bıçakların ömrünü uzatmaktadır.
220 ve ya 380 V. ile çalışma imkanı.
Sessiz ve titreşimsiz çalışma imkanı.
Gövde elektrostatik fırın boya.
EU normlarına uygun elektrik sistemi.
Bıçaklar özel Cr-Ni malzemeden üretilmiştir.
Makine yüksek emniyet tertibatı ile donatılmıştır.

GENERAL FEATURES
Provides quick and symmetric bread slicing for the
companies which are bread cunsomption and production.
Easy to use ans slices the bread without flattening and
breaking into pieces through the arrengement lever.
Automatically stops at the end of the slicing.
Surfaces in contact with the bread, during the slicing are
made of stainless steel and are sanitary. It is easy to carry
and has an elegant images. It is produced with standart
electrostatic kiln dyed and stainless steel body.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Progressive traction lever.
Adjustable force of the bread hold- down system.
Fitted with a bagging spade.
Power supply; 220 V-380 V
Harmonious with high bread.
Silent and without vibration working
Body painted with electrostatic paint
Electrical system complies with EU norms.
The machine is equipped with high safety system.
Knives are made of Cr-Ni (knives can be coated teflon
optionally)

Kesilebilen Ekmek Ölçüleri
Dimensions of Bread

Makine Ölçüleri
Dimensions of Machine

Ekmek
Uzunluğu
Bread
Lenght

Ekmek
Yüksekliği
Bread
Height

Ekmek
Genişliği
Bread Width

Dilim
Kalınlığı
Slice
Thickness

Kapasite
(max / saat)
Capacity
(Max / h)

Motor
Gücü
Motor
Power

Makine
Genişliği
Machine
Width

Makine
Uzunluğu
Machine
Lenght

Makine
Yüksekliği
Machine
Height

Tezgah
Yüksekliği
Bench
Height

Ağırlık
Weight

500 mm

50 - 160 mm

350 mm

10 - 20 mm

450 pieces / hour

0,37 Kw

650 mm

820 mm

1200 mm

730 mm

160 kg
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Büyük Model Ekmek Dilimleme Makinesi
Large Model Bread Slicing Machine

ABS 02

GENEL ÖZELLİKLER
Toplu ekmek üretimi ve tüketimi yapılan işletmeler
için ekmeğin çabuk ve simetrik dilimlenmesini sağlar.
Kullanımı kolaydır. Ayar kolu sayesinde ekmeği ezmeden
ve parçalamadan dilimler. Kesme işlemi sonunda otomatik
olarak durur.
Kesim işlemi sırasında ekmeğin temas ettiği yüzeyler,
paslanmaz çelikten üretilmiş olup, insan sağlığına uygundur.
Taşınması kolay görüntüsü estetiktir. Standart elektrostatik
fırın boyalıdır.
GENERAL FEATURES
Provides quick and symmetric bread slicing for the
companies
which are bread consumption and production. Easy to use
and slices the bread without flattening and breaking into
pieces through the arrangement lever. Automatically stops at
the end of the slicing.
Surfaces in contact with the bread, during the slicing are
made of stainless steel and are sanitary. It is easy to carry and
has
an elegant images. It is produced with standard electrostatic
kiln dyed and stainless steel body.

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Kesilebilen Ekmek Ölçüleri
Dimensions of Bread

Makine Ölçüleri
Dimensions of Machine

Ekmek
Uzunluğu
Bread
Lenght

Ekmek
Yüksekliği
Bread
Height

Ekmek
Genişliği
Bread Width

Dilim
Kalınlığı
Slice
Thickness

Kapasite
(max / saat)
Capacity
(Max / h)

Motor
Gücü
Motor
Power

Makine
Genişliği
Machine
Width

Makine
Uzunluğu
Machine
Lenght

Makine
Yüksekliği
Machine
Height

Tezgah
Yüksekliği
Bench
Height

Ağırlık
Weight

500 mm

50 - 180 mm

410 mm

10- 20 mm

450 pieces / hour

0,37 Kw

690 mm

870 mm

1150 mm

760 mm

160 kg
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Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi
Table-Top Bread Slicing Machine

ABS 05

GENEL ÖZELLİKLER
Set üstü ekmek dilimleme makinesi az yer kapladığından,
çalışma alanı dar işletmeler için dizayn edilmiş ideal
bir makinedir. Taşınması kolay görüntüsü estetiktir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolay çekilebilen kol sistemi
Ekmek yüksekliğine göre özel dizayn edilmiş baskı
Paketleme sacı
220 veya 380 V ile çalışma imkanı
Sessiz ve titreşimsiz çalışma
Gövde elektrostatik fırın boyalıdır
Elektrik sistemi EU normlarına uygundur
Cihaz yüksek emniyet tertibatıyla donatılmıştır
Bıçaklar özel Cr-Ni malzemeden üretilmiştir. (isteğe
bağlı olarak bıçaklar teflon kaplatılabilir)
Motor gücü 0,37 Kw

GENERAL FEATURES
Atra Table-top bread slicing machines are specifically
designed for small enterprices which has less work
space. It is easy to carry and has an elegant images.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Less space
Progressive traction lever
Adjustable force of the bread hold-down system
Fitted with a bagging spade
Power supply; 220-380 V
Slient and without vibration working
Body painted with electrostatic kiln dyed
Electrical system complies with Europan norms.
The machine is equipped with high safety systems
Knives are made of Cr-Ni material ( Knives can be
coated teflon optionally)
Motor power; 0,37 Kw

Scan QR Code on Your Phone to
Display the Product Digitally

Kesilebilen Ekmek Ölçüleri
Dimensions of Bread

Makine Ölçüleri
Dimensions of Machine

Ekmek
Uzunluğu
Bread
Lenght

Ekmek
Yüksekliği
Bread
Height

Ekmek
Genişliği
Bread Width

Dilim
Kalınlığı
Slice
Thickness

Kapasite
(max / saat)
Capacity
(Max / h)

Motor
Gücü
Motor
Power

Makine
Genişliği
Machine
Width

Makine
Uzunluğu
Machine
Lenght

Makine
Yüksekliği
Machine
Height

Tezgah
Yüksekliği
Bench
Height

Ağırlık
Weight

400 mm

50 - 150 mm

290 mm

10 - 20
mm

450 pieces / hour

0,37 Kw

550 mm

680 mm

640 mm

250 mm

105 kg
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SERTİFİKALARIMIZ
OUR CERTIFICATE
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Kemalpaşa Mahallesi 88 Sokak No:2 Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR 7 TURKEY
Phone : +90 232 478 26 54 - GSM : +90 507 743 62 72
e-mail : info@at-ra.com - web : www.at-ra.com
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