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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. 
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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 типу НЕ-1 продуктивністю 42 кг гарячої води на годину. 
52. Водонагрівач електричний типу НЕ-1 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. 


