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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

 
Мета дисципліни – вивчення основного обладнання та устаткування 

підприємств харчової промисловості, ознайомлення з особливістю устаткування 
переробних підприємств. 

 
Завдання: 

- ознайомитися та вивчити технологічне призначення та області використання  
технологічного обладнання; 

- вивчити принцип дії, технологічні та експлуатаційно-технічні можливості 
обладнання; 

- набути навичок з розв’язування технологічних задач; 
- навчитися на практиці використовувати технологічне обладнання. 

 
Дисципліна сприяє формуванню наступних компетентностей: 
ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 
ЗК02. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 11. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ФК07. Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів. 
ФК09. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

(виробничі дільниці). 
ФК 11. Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації 

праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 
ФК 13. Здатність підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати 

сучасні системи менеджменту. 
 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни 
 
Дисципліна відноситься до освітніх компонент фахового спрямування та 

базується на матеріалах таких дисциплін, як: «Вища математика», «Інформаційні 
технології та інженерна графіка», «Прикладна механіка», «Електротехніка», 
«Теплотехніка», «Процеси і апарати харчових виробництв». 

 
3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

- технологічне призначення, області використання у технологічних лініях всіх 
видів технологічного обладнання; 

-  принцип дії, технологічні та експлуатаційно-технічні можливості 
технологічного обладнання; 



-  принципові основи дії (основи теорії), конструктивно-технологічні рішення 
та техніко-економічні характеристики сучасного технологічного обладнання; 

-  основні направлення створення нових видів технологічного обладнання, 
його модернізації;  

- умови, які забезпечують безпечну експлуатацію технологічного обладнання; 
- налагоджувати технологічне обладнання та регулювати кінематичні, 

аеродинамічні, геометричні, навантажувальні та інші його параметри для 
забезпечення оптимальної ефективності дії технологічного обладнання; 

- види та типорозміри обладнання для зберігання та переробки харчової 
сировини, місце його в технологіях та принципи регулювання режимних 
параметрів в процесі експлуатації. 

вміти:  
- вміти використовувати на практиці технологічне обладнання для вирішення 

технологічних задач, пов'язаних зі зберіганням та переробкою харчової сировини 
без втрат у продовольчі та кормові продукти; 

- налагоджувати технологічне обладнання та регулювати кінематичні, 
аеродинамічні, геометричні, навантажувальні та інші його параметри для 
забезпечення оптимальної ефективності дії технологічного обладнання. 

 
Програмні результати навчання 
ПР04. Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних 

джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних 
завдань. 

ПР05. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 
закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень 
основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 
перероблення. 

ПР12. Вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, 
виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та 
програмного забезпечення. 

ПР13. Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або 
реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила 
експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових 
продуктів запроектованого асортименту. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
1 семестр 

Форма навчання денна 

 

№ 
п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Розділ 1.  Холодильне устаткування закладів ресторанного господарства 

1 Тема 1. Теоретичні основи 
штучного охолодження 

2 - - 4     

2 Тема 2. Теоретичні цикли та 
схеми парових компресійних 
машин. 

- - 4 2     

3 Тема 3. Торгове холодильне 
устаткування.  

2 - - 2     

4 Тема 4. Холодильники для 
зберігання харчових продуктів 

  4 2     

 Разом за розділом 1 4 - 8 10     
Розділ 2.  Механічне устаткування закладів ресторанного господарства 

5 Тема 5. Загальні відомості про 
механічне устаткування 
закладів ресторанного 
господарства . 

2 - - 4     

6 Тема 6. Універсальні кухонні 
машини. 

2 - 2 4     

7 Тема 7. Сортувально-
калібрувальне устаткування 
сировини. 

2 - 4 2     

8 Тема 8. Очищувальне 
устаткування. 

2 - 4 2     

9 Тема 9. Мийне устаткування. - - 4 2     
10 Тема 10 Подрібнювальне 

устаткування. 
- - 4 2     

11 Тема 11. Різальне 
устаткування. 

2 - 4 4     

12 Тема 12. Місильно-
перемішувальне устаткування. 

- - 2 2     

13 Тема 13. Дозувально-
формувальне і пресувальне 
устаткування. 

2 - 2 2     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Тема 14. Підбір, розміщення, 

монтаж і підключення 
механічного устаткування 

- - - 6     

 Разом за розділом 2 12 - 26 30     
Розділ 3.  Теплове устаткування закладів ресторанного господарства 

15 Тема 15. Загальні відомості 
про способи теплової обробки 
харчових продуктів і теплові 
апарати. 

2 - - 4     

16 Тема 16. Джерела теплоти і 
теплоносії, які 
використовуються в теплових 
апаратах підприємств 
громадського харчування. 
Теплогенеруючі пристрої 
теплових апаратів. 

2 - 8 4     

17 Тема 17. Загальні принципи 
конструкції теплових апаратів. 
Тепловий розрахунок апаратів. 

2 - 4 4     

18 Тема 18. Стравоварильне та 
водогрійне устаткування. 
Кавові станції. 

2 - 6 2     

19 Тема 19. Жарильно-пекарське 
устаткування.  

2 - 4 4     

20 Тема 20. Універсальні теплові 
апарати (плити). 

  4 2     

 Разом за розділом 3 10 - 26 20     
Розділ 4.  Торгове устаткування. 

21 Тема 21. Немеханічне торгове 
устаткування ресторанного 
господарства.  

2 - - 4     

22 Тема 22 Ваговимірювальне 
обладнання ресторанного 
господарства.  

2 - 2 4     

23 Тема 23. Торгові автомати. - - 2 6     
24 Тема 24. Контрольно-касові 

апарати.  
2 -  4     

25 Тема 25. Підйомно-
транспортне устаткування 

- - - 6     

 Разом за розділом 4 6 - 4 24     
26 Курсовий проект    60     
 ВСЬОГО 32 - 64 144     



5. Схема формування оцінки 
 

5.1 Шкала відповідності оцінок: 
Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 
5.2 Форми та організація оцінювання 

Поточне оцінювання : 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна 

кількість балів 
3 семестр 

Контрольне тестування за темами 16 1 × 19б=19 
Виконання лабораторних робіт 1-16 21 × 1б=21 
Оцінювання рівня виконання 
завдань з самостійної роботи 
(домашнє завдання) 

15 1 × 20б=20 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 60 
 
Захист курсового проекту: 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна кількість 
балів 

Захист курсового проекту 1 семестр (15-16) Виконання - 60 
Захист - 40 
Всього - 100 

 
Підсумкове оцінювання: 

Форма оцінювання Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість балів  
3 семестр 

Екзамен 18-19 40  
 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 
навчальна дисципліна  

 
Застосовуються технічні засоби (мультимедійний проектор, засоби комп’ютерної техніки 

та інформаційних технологій). 
Програмне забезпечення: ОС Windows 7*, ОС Windows XP, MS Office 2007, MS Office 2003. 
На лабораторних заняттях використовується: Холодильні шафи; Міксер промисловий; 

М’ясорубка; Ломтерізка; Піч конвекційна; Плити електричні; Мікрохвильова піч; Водонагрівач; 
Ваги «Капля»; Вакумно-пакувальна машина; Термопроцесор для SOUSVIDE.  



7. Рекомендована література 
 

Основна (Базова) 
1. Шаповал С.Л., Тарасенко І.І., Шинкаренко О.П. Устаткування закладів 

ресторанного господарства. Механічне устаткування: навч.посіб. К.:Київ нац.торг.-
екон. ун-т., 2010. 

2. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості./ за ред. Г.С. 
Гулого. Вінниця: Нова книга, 2001. 576 с. 

3. Богомолов О.В., Гурський П.В. Курсове та дипломне проектування 
обладнання переробних і харчових виробництв. Харків: «Еспада», 2005. 

 
Допоміжна 

1. Валентас К. Пищевая инженерия: Справочник с примерами расчетов. СПб: 
Профессия, 2004.  

2. Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постанов Г.М. Оборудование 
предприятий питания. Справочник. Т. 1, 2, 3. Харьков: ДП Редакція «Мир Техники 
и Технологий». 2003. 380 с. 

3. Соколенко А.И. Справочник механика пищевой промышленности. К.: 
АртЗк, 2004. 

4. Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологическое оборудование предприятий 
перерабатывающих отраслей. АПК М.: Колос, 2001.  

5. Новицкий Г.Д. Оборудование предприятий общественного питания. 2004. 
6. Панфилов В.А. Машины и аппараты пищевых производств. М.: Высшая 

школа. Книга 1. 2001. 680 с. 
7. Панфилов В.А. Машины и аппараты пищевых производств. М.: Высшая 

школа. Книга 2. 2001. 723 с. 
8. Соколенко А.И. Механическое и тепловое оборудование предприятий 

общественного питания. Р-н-Д.: Феникс, 2000. 
9. Солнцев Ю.П., Жавнер В.Л. Оборудование пищевых производств. 

Материаловедение. СПб: Профессия, 2003. 
10. Стрельцов А.Н. Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общепита. М.: 2003. 
11. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания. М.: Академія, 2006. 

 
8. Інформаційні ресурси 

 
1. http://repository.dnu.dp.ua:1100/ 
2. http://library.kr.ua 
3. http://pidruchniki.ws   

http://repository.dnu.dp.ua:1100/
http://library.kr.ua/
http://pidruchniki.ws/


Тематика лабораторних робіт 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 

Назви розділів і тем Кількість 
годин 

Розділ 1. Холодильне устаткування закладів ресторанного 
господарства  

Тема 1. Теоретичні цикли та схеми парових компресійних машин. 
Лабораторне заняття №1 «Побудова та розрахунок 
термодинамічного циклу» 

4 

Тема 4. Холодильники для зберігання харчових продуктів 
Лабораторне заняття № 2 «Проектування блоку охолоджуваних 
камер» 

4 

Розділ 2. Механічне устаткування закладів ресторанного 
господарства  

Тема 6. Універсальні кухонні машини 
Лабораторне заняття № 3 «Універсальні кухонні машини» 2 

Тема 7. Сортувально-калібрувальне устаткування сировини 
Лабораторне заняття № 4 «Машини для поділу харчових 
продуктів 

4 

Тема 8. Очищувальне устаткування 
Лабораторне заняття № 5 «Машини для очищення 
корнебульбоплодів» 

4 

Тема 9. Мийне устаткування 
Лабораторне заняття № 6 «Машини для миття сировини і тари» 4 

Тема 10. Подрібнювальне устаткування 
Лабораторне заняття № 7 «Машини для подрібнення харчових 
продуктів» 

4 

Тема 11. Різальне устаткування 
Лабораторне заняття № 8 «Машини для різання м’ясної та 
овочевої сировини» 

4 

Тема 12. Місильно-перемішувальне устаткування 
Лабораторне заняття № 9 «Машини для перемішування м’ясної 
сировини та замішування тіста» 

2 

Тема 13. Дозувально-формувальне і пресувальне устаткування 
Лабораторне заняття № 10 «Обладнання для поділу сировини. 
Наповнювально-дозуючі машини» 

2 

Розділ 3. Теплове устаткування закладів ресторанного 
господарства  



Тема 16. Джерела теплоти і теплоносії, які використовуються в 
теплових апаратах підприємств громадського харчування. 
Теплогенеруючі пристрої теплових апаратів. 
Лабораторне заняття № 11 «Теплогенеруючі пристрої, які 
перетворюють електричну енергію в теплову» 
Лабораторне заняття № 12 «Теплогенеруючі пристрої, які перетворюють 
хімічну енергію палива в теплову» 

8 

Тема 17. Загальні принципи конструкції теплових апаратів. 
Тепловий розрахунок апаратів. 
Лабораторне заняття № 13 «Тепловий розрахунок апаратів для 
теплової обробки сировини» 

4 

Тема 18. Стравоварильне та водогрійне устаткування. Кавові 
станції. 
Лабораторне заняття № 14 «Варочне устаткування» 
Лабораторне заняття № 15 «Кип`ятильники і водонагрівачі» 

6 

Тема 19. Жарильно-пекарське устаткування.  
Лабораторне заняття № 16 «Апарати для обжарювання» 4 

Тема 20. Універсальні теплові апарати (плити). 
Лабораторне заняття № 17 «Електричні плити» 4 

Розділ 4. Торгове устаткування  
Тема 22. Ваговимірювальне обладнання ресторанного 
господарства 
Лабораторне заняття № 18 «Вимірювальне обладнання» 

2 

Тема 23. Торгові автомати 
Лабораторне заняття № 19 «Торговельні автомати» 2 
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Тематика самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 
 

Тема самостійної роботи Кількість 
годин 

Розділ 1. Холодильне устаткування закладів ресторанного господарства 
Тема 1. Теоретичні основи штучного охолодження 
Стан і перспективи розвитку холодильної техніки у сфері 
виробництва, зберігання та реалізації харчових продуктів. 

4 

Тема 2. Теоретичні цикли та схеми парових компресійних машин. 
Теплові розрахунки циклів 2 

Тема 3. Торгове холодильне устаткування. 
Апарати для охолодження соків (сокоохолоджувачі), одержання 
м’якого морозива (фризери), виготовлення харчового льоду 
(льодогенератори), заморожування соків, пельменів, вареників, 
тіста. 

2 

Тема 4. Холодильники для зберігання харчових продуктів 
Проектування стаціонарних охолоджувальних блоків для 
підприємств харчування 

2 

Разом за розділом 1 10 
Розділ 2.  Механічне устаткування закладів ресторанного господарства 

Тема 5. Загальні відомості про механічне устаткування закладів 
ресторанного господарства. 
Стандартний алгоритм роботи механічного устаткування 
Техніко-економічні показники роботи обладнання 

4 

Тема 6. Універсальні кухонні машини. 
Призначення і класифікація універсальних кухонних машин. 
Будова приводів універсальних кухонних машин. 
Змінні виконавчі механізми.  
Універсальні кухонні машини закордонного виробництва 
Правила експлуатації та технічного обслуговування 
універсальних кухонних машин 

4 

Тема 7. Сортувально-калібрувальне устаткування сировини. 
Будова та принцип роботи сортувально-перебиральних машин 2 

Тема 8. Очищувальне устаткування. 
Будова та принцип роботи мийно-очисних машин. Правила 
експлуатації. 
Рибоочищувачі. 

2 



Тема 9. Мийне устаткування. 
Будова машини для миття функціональних ємкостей, стелажів, 
контейнерів. 

2 

Тема 10 Подрібнювальне устаткування. 
Обладнання для подрібнення горіхів і розтирання маку. 
Правила експлуатації обладнання  для подрібнення 

2 

Тема 11. Різальне устаткування. 
Роторні овочерізальні машини. 
Машини з комбінованними робочими органами. 
Обладнання для нарізання заморожених продуктів. 
Визначення продуктивності м’ясорозпушувача. 

4 

Тема 12. Місильно-перемішувальне устаткування. 
Правила експлуатації машин для замісу тіста 
Визначення теоретичної продуктивності і потужності 
збивальних машин. Правила експлуатації 

2 

Тема 13. Дозувально-формувальне і пресувальне устаткування. 
Машини для відсадки заготовок із тіста 
Дозатори кремів 

2 

Тема 14. Підбір, розміщення, монтаж і підключення механічного 
устаткування 
Підбір, розміщення, монтаж і підключення механічного 
устаткування  
Загальні правила підбору устаткування 
Вимоги до розміщення і монтажу механічного устаткування 
Технічне обслуговування і ремонт механічного устаткування 

6 

Разом за розділом 2 30 
Розділ 3. Теплове устаткування закладів ресторанного господарства 

Тема 15. Загальні відомості про способи теплової обробки 
харчових продуктів і теплові апарати. 
Стан і перспективи розвитку теплового обладнання 
підприємств харчування 

4 

Тема 16. Джерела теплоти і теплоносії, які використовуються в 
теплових апаратах підприємств громадського харчування. 
Теплогенеруючі пристрої теплових апаратів. 
Генератори ЗВЧ-енергії та ІЧ-випромінення, їх класифікація і 
конструктивні особливості. 
Відведення продуктів згорання від теплових апаратів. 
Утилізація тепла, що втрачається з продуктами згорання. 

4 



Правила установки, безпечної експлуатації і обслуговування 
пристроїв для спалювання різних видів палива. 
Гріючі камери парових апаратів. Експлуатація теплогенеруючих 
пристроїв парових апаратів. 
Тема 17. Загальні принципи конструкції теплових апаратів. 
Тепловий розрахунок апаратів. 
Загальні вимоги до розрахунку і конструюванню теплових 
апаратів  
Поняття  про  перевірочний і конструктивний розрахунок. 
Теплова ізоляція апаратів. 

4 

Тема 18. Стравоварильне та водогрійне устаткування. Кавові 
станції. 
Будова, принцип роботи варочних апаратів безперервної дії і 
технологічні вимоги, які висуваються до них. 
Способи створення тиску в голівках блок-кранів кавоварок 
безперервної дії. 
Правила безпечної експлуатації варочних та водогрійних 
апаратів 

2 

Тема 19. Жарильно-пекарське устаткування.  
Вплив  експлуатаційних  факторів на теплотехнічні і економічні 
показники роботи апаратів для жарки і випікання. 
Будова і принцип  роботи жарочних апаратів безперервної дії. 

4 

Тема 20. Універсальні теплові апарати (плити). 
Будова, основні робочі елементи і їх характеристики  
Правила безпечної експлуатації плит 

2 

Разом за розділом 3 20 
Розділ 4.  Торгове устаткування. 

Тема 21. Немеханічне торгове устаткування ресторанного 
господарства.  
Класифікація немеханічного торгового обладнання 
Торгові меблі 
Меблі для підсобних і складських приміщень 
Торговий інвентар 
Немеханічне устаткування закладів ресторанного господарства 

4 

Тема 22. Ваговимірювальне обладнання ресторанного 
господарства.  
Автоматизація технологічних процесів зважування, 
автоматичні пристрої програмування інформації 

4 

Тема 23. Торгові автомати. 6 



Будова, принцип дії, правила експлуатації, технічне 
обслуговування торговельних автоматів для продажу рідких та 
штучних товарів. 
Тема 24. Контрольно-касові апарати.  
Автоматизація технологічних процесів обліку, збереження, 
обробки інформації. Р05-термінали як комплексна інформаційна 
система підприємства. 
Штрихове кодування товарів. Сканери для зчитування штрих-
кодів. 

4 

Тема 25. Підйомно-транспортне устаткування 
Будова, правила експлуатації вантажно-розвантажувального 
устаткування, техніка безпеки, автоматизація підйомно-
транспортного устаткування (конвеєрів, підйомників, 
автоматизованих складів). 

6 

Разом за розділом 4 24 
Усього, годин 84 

 Форма контролю (елементи контролю):  виступи та творчі завдання. 
 
  



Тематика курсових проектів 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

1. Проектування блоку охолоджуваних камер. 
2. М’ясорубка продуктивністю 20 кг/год з зубчастим редуктором. 
3. М’ясорубка продуктивністю 75 кг/год з зубчастим редуктором. 
4. М’ясорубка продуктивністю 84 кг/год з індивідуальним приводом. 
5. М’ясорубка продуктивністю 100 кг/год з черв’ячним редуктором. 
6. М’ясорубка продуктивністю 200 кг/год з зубчастим редуктором. 
7. М’ясорубка продуктивністю 200 кг/год з черв’ячним редуктором. 
8. М’ясорубка продуктивністю 700 кг/год з черв’ячним редуктором. 
9. Дискова овочерізка продуктивністю 65 кг/год з індивідуальним приводом. 
10. Дискова овочерізка продуктивністю 90 кг/год з індивідуальним приводом. 
11. Дискова овочерізка продуктивністю 135 кг/год з індивідуальним приводом. 
12. Дискова овочерізка продуктивністю 142 кг/год з черв’ячним редуктором. 
13. Дискова овочерізка продуктивністю 140 кг/год з індивідуальним приводом. 
14. Дискова овочерізка продуктивністю 190 кг/год з черв’ячним редуктором. 
15. Дискова овочерізка продуктивністю 200 кг/год з зубчастим редуктором. 
16. Дискова овочерізка продуктивністю 210 кг/год з черв’ячним редуктором. 
17. Дискова овочерізка продуктивністю 240 кг/год з зубчастим редуктором. 
18. Фаршемішалка продуктивністю 25 кг/год з індивідуальним приводом. 
19. Фаршемішалка продуктивністю 100 кг/год з зубчастим редуктором. 
20. Фаршемішалка продуктивністю 300 кг/год з індивідуальним приводом. 
21. Фаршемішалка продуктивністю 400 кг/год з зубчастим редуктором. 
22. Фаршемішалка продуктивністю 400 кг/год з індивідуальним приводом. 
23. Фаршемішалка продуктивністю 500 кг/год з індивідуальним приводом. 
24. Дискова картоплечистка продуктивністю 200 кг/год з індивідуальним 

приводом. 
25. Дискова картоплечистка продуктивністю 250 кг/год з зубчастим 

редуктором. 
26. Дискова картоплечистка продуктивністю 300 кг/год з індивідуальним 

приводом. 
27. Дискова картоплечистка продуктивністю 330 кг/год з індивідуальним 

приводом. 
28. Дискова картоплечистка продуктивністю 500 кг/год з зубчастим 

редуктором. 
29. Дискова картоплечистка продуктивністю 520 кг/год з індивідуальним 

приводом. 
30. Конусна картоплечистка продуктивністю 100 кг/год з індивідуальним 

приводом. 
31. Конусна картоплечистка продуктивністю 126 кг/год з індивідуальним 

приводом. 
32. Конусна картоплечистка продуктивністю 127 кг/год з індивідуальним 

приводом. 
33. Конусна картоплечистка продуктивністю 132 кг/год з зубчастим 

редуктором. 



34. Конусна картоплечистка продуктивністю 142 кг/год з індивідуальним 
приводом. 

35. Конусна картоплечистка продуктивністю 152 кг/год з індивідуальним 
приводом. 

36. Конусна картоплечистка продуктивністю 155 кг/год з зубчастим 
редуктором. 

37. Конусна картоплечистка продуктивністю 160 кг/год з індивідуальним 
приводом. 

38. Конусна картоплечистка продуктивністю 245 кг/год з індивідуальним 
приводом. 

39. Конусна картоплечистка продуктивністю 250 кг/год з індивідуальним 
приводом. 

40. Конусна картоплечистка продуктивністю 255 кг/год з зубчастим 
редуктором. 

41. Конусна картоплечистка продуктивністю 260 кг/год з індивідуальним 
приводом. 

42. Тістомісильна машина продуктивністю 60 кг/год. 
43. Тістомісильна машина продуктивністю 130 кг/год. 
44. Тістомісильна машина продуктивністю 200 кг/год. 
45. Тістомісильна машина продуктивністю 160 кг/год. 
46. Тістомісильна машина продуктивністю 185 кг/год. 
47. Тістомісильна машина продуктивністю 260 кг/год. 
48. Фритюрниця електрична продуктивністю 12 котлет по-київськи на годину з 

часом виходу на режим 15 хвилин. 
49. Фритюрниця електрична продуктивністю 25 котлет по-київськи на годину. 
50. Фритюрниця електрична продуктивністю 40 котлет по-київськи на годину. 
51. Водонагрівач електричний продуктивністю 42 кг гарячої води на годину. 
52. Водонагрівач електричний продуктивністю 85 кг гарячої води на годину. 
53. Водонагрівач електричний типу НЕ-1 продуктивністю 145 кг гарячої води 

на годину. 
54. Водонагрівач електричний типу НЕ-1 продуктивністю 172 кг гарячої води 

на годину. 
55. Кип’ятильник електричний безперервної дії типу КНЕ продуктивністю 32 

кг кип’ятку на годину. 
56. Кип’ятильник електричний безперервної дії типу КНЕ продуктивністю 70 

кг кип’ятку на годину. 
57. Кип’ятильник електричний безперервної дії типу КНЕ продуктивністю 82 

кг кип’ятку на годину. 
58. Кип’ятильник електричний безперервної дії типу КНЕ продуктивністю 92 

кг кип’ятку на годину. 
59. Кип’ятильник електричний безперервної дії типу КНЕ продуктивністю 115 

кг кип’ятку на годину. 
60. Кип’ятильник електричний безперервної дії типу КНЕ продуктивністю 170 

кг кип’ятку на годину. 
 


