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Acoperiri Finale
American Pan poate furniza ePAN-
uri cu acoperirile AMERICOAT® sau 
DuraShield® proprietatea noastră 
pentru a livra sute, chiar mii, de 
versiuni fără probleme.

Opțiuni Design ePAN®  
cu Bandă 

• Greutate mai mică, cuplare și 
amortizoare de înaltă rezistență

• Modele unice pentru nevoile 
specifice de producție

• Sunt disponibile modele care se 
pot stivui

Modelele ePAN® de la American Pan sunt cele mai puternice, mai 
ușoare și mai eficiente consumatoare de energie tăvi din lume. Cu 
o construcție fără sudură din oțel aluminizat cu rezistență ridicată 
la tracțiune și mai multe opțiuni de cuplare, brutăria dvs. nu va găsi 
o tavă mai durabilă, cu valoare adăugată. 

Eficient Energetic
ePAN-urile se încălzesc și se răcesc mai 
repede, reducând costurile cu energia 
cuptorului, îmbunătățind în același timp 
controlul de temperatură  și scăzând 
spațiul necesar pentru răcirea tăvii. 

Mai Ușor la Brutăria Dvs. 
ePAN-urile elimină mii de kilograme dintr-
un ciclu mediu de panificație și reduc uzura 
transportoarelor, stivuitoarelor și a altor 
echipamente de manipulare a tăvilor.

Extindeți Durata de Viață  
a Tăvilor 
Utilizarea oțelului aluminizat cu rezistență 
ridicată la întindere creează o tavă 
mai puternică și reduce potențialul de 
deteriorare a tăvii. 

Ecologic 
Designul unic ePAN necesită mai puține 
materii prime, rezultând un consum mai 
mic de resurse. 

Sunet Ergonomic 
ePAN cu greutate mai mică - cântărind 
cu până la 30% mai puțin în funcție de 
dimensiunea generală și caracteristici - 
face manevrarea tăvii mai ușoară pentru 
angajați.

Cu 30% mai ușoară decât modelele 
tradiționale cu aceeași dimensiune 

și specificații

Modele Tăvi de 
Pâine ePAN® 
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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.


