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Sistem SMART Pan 
Tracking® de Monitorizar
Sistemul SMART Pan Tracking® de 
la American Pan oferă brutăriilor 
date valoroase și precise pentru a 
monitoriza durata de viață a acoperirii 
tăvii și eficiența liniei, permițând 
îmbunătățirea continuă. Tăvile sunt 
marcate cu laser cu un cod unic care 
este citit de senzorii instalați pe 
transportoarele dvs. De panificație 
care încarcă datele de activitate 
pentru revizuire.

Stratul de acoperire DuraShield® SureBake este formulat special pentru 

a reduce inelele albe și porii mari care se găsesc la baza chiflelor pentru 

hamburgeri încă de la prima coacere. SureBake are, de asemenea, 

caracteristici de eliberare și durată de acoperire totală excepţionale. 

              DuraShield® Standard   
după 2 coaceri

                DuraShield® SureBake  
după 2 coaceri

Eliminați Inelele Albe și Porii Mari
Formula Specială DuraShield SureBake reduce inelele albe și porii mari 
găsiți la baza chiflelor obișnuite de hamburger de la prima coacere pe tavă.  

Eliberare Excelentă
DuraShield oferă cea mai lungă durată de viață din lume, oferind mai multe 
versiuni decât toți ceilalți concurenți din întreaga lume. Brutăriile se pot 
aștepta până la 3500 de variante cu SureBake. 

Extindeți Durata de  Viață a Tăvilor
Am perfecționat procesul de curățare și revopsire a tăvilor de copt de-a 
lungul a 40 de ani, deservind unele dintre cele mai mari și mai exigente 
brutării din lume. Metodologia și acoperirile noastre exclusive prelungesc 
durata de viață a tăvii și restabilește performanța optimă. Revopsirea 
tăvilor acoperite cu DuraShield este disponibilă în Brazilia, Mexic, 
România, Spania, Marea Britanie și SUA.

Strat de Acoperire 
Antiaderent DuraShield® 
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BUNDY BAKING SOLUTIONS:

Tăvi de Copt

Acoperire Antiaderentă şi 
Servicii de Recondiționare

Echipamente și Servicii

Agenți de Eliberare

Zoltan Simon
+40 726 757 849
zsimon@americanpan.com



BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Shaffer  |  Synova

Locații de Producție și Servicii American Pan

AMERICA DE NORD

Urbana, OH  |  Mansfield, OH
Crescent, PA  |  Humboldt, TN
Tel: +1.937.652.2151
E-mail: info@americanpan.com

EUROPA

Irlam, Anglia
Skelmersdale, Anglia
Tel: +44 (0) 161 504 0771
E-mail: apuk@americanpan.com

Waterford, Irlanda
Tel: +353 (86) 663 7103
E-mail: apie@americanpan.com

Alexandria, România
Tel: +40 374 644 600
E-mail: apeu@americanpan.com

Barcelona, Spania
Tel: +34 93 781 4600
E-mail: apse@americanpan.com

AMERICA DE SUD

Bauru, Brazilia
Tel: +55 14 2108-4860
E-mail: apcainco@americanpan.com

  Fabrici de Producție  |    Birouri de Vânzări - Pentru mai multe informații, vizitați americanpan.com.  |    Instalaţii Pan Glo - Pentru mai multe informații vizitați panglo.com.


