
CUCIMAX
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 Gb ›   FRIENDLY  SERVICE:
  QUICK  ACCESSIBILITY
  TO  THE MAIN COMPONENTS

 It ›  FRIENDLY  SERVICE:
  ACCESSIBILITÀ  FACILE
  E  VELOCE  ALLA PRINCIPALE
  COMPONENTISTICA

 De ›  FRIENDLY  SERVICE:
  HAUPTBESTANDTEILE  SIND
  LEICHT  ERREICHBAR

 Fr ›  FRIENDLY  SERVICE:  
  ACCESSIBILITÉ  RAPIDE  AUX
  PRINCIPAUX  COMPOSANTS

 Hu › FRIENDLY SERVICE : GYORSABB
HOZZÁFÉRÉS AZ ALKOTÓELEMEK-
HEZ

  
    
   

 Gb ›  MIXING DEVICE WITH THREE ARMS ENTIRELY REMOVABLE

 It ›  MESCOLATORE  A TRE BRACCI  COMPLETAMENTE  ASPORTABILE

 De ›  3-ARMI GES RUHR WERK KOMPLETT ABNEHMBAR

 Fr ›  DISPOSITIF DE MÉLAN GE À TROIS BRAS ENTI ÈREMENT AMOVIBLE

 Hu › TELJES EGÉSZÉBEN ELTÁVOLÍTHATÓ HÁROM KAROS 
MIXELŐ KÉSZÜLÉK  

 Gb ›  SECOND  TEMPERATURE  PROBE
  DIRECLTY  IN CONTACT  WITH THE
  FOOD.  STANDARD ON CBT.A

 It ›  SECONDA SONDA DI
  TEMPERATURA A DIRETTO
  CONTATTO CON IL PRODOTTO
  STANDARD  SU CBT. A

 De ›  ZWEITE TEMPERATURESONDE
  IN  DIRECKTEM  KONTAKT  MIT DEM
  KOCH GUT. SERIENM ÄSSIG BEI CBT.A

 Fr ›   DEUXI ÈME SONDE  DE
  TEMPÉRATU  RE  A DIRECT  
  CONTACT  AVEC LE PRODUIT.  DE
  SÉRIE SUR CBT.A

 Hu › MÁSODIK SZÁMÚ HŐSZONDA, KÖZVETLEN
    KAPCSOLATBAN A TERMÉKKEL
    (szabvány a CBT. A-n)

   
      

  

 Gb ›  FILLIN G TAP (COLD /HOT WATER)  WITH LITRE -COUNTER DEVICE FOR
  PRESETTIN G THE DESIRED QUANTITY OF WATER FROM THE BOARD
 
 It ›  RUBINETTO  DI CARICO  ACQUA  (CALDA/FREDDA)  IN VASCA
  CON  CONTALITRI  IMPOSTABILE  DA SCHEDA

 De ›  HAHN ZUM EINFÜLLEN VOM WASSER (HEI SS/ KALT)  IN DAS BECKEN ,
  MIT LITER ZÄHLER , DER AUF DER ELEKTRONISCHEN KARTE
  EIN GESTELLT WERDEN KANN

 Fr ›  ROBINET DE REMPLISSA GE EAU (CHAUDE /FROIDE )  DANS LA CUVE ,
  AVEC COMPTE -LITRES PRO GRAMMABLE À PARTIR DE LA CARTE

 Hu › TÖLTŐCSAP (HIDEG/MELEG VÍZ) LITERSZÁMLÁLÓVAL A KÍVÁNT 
MENNYISÉGŰ VÍZ BEÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN  

 Gb ›  DOUBLE -WALLED AUTOCLAVE LID WITH SEALIN G
  RIN G WITH A SIN GLE JUNCTURE POINT

 It ›  COPERCHIO  AUTOCLAVE  A DOPPIA  PARETE  CON
  GUARNI ZIONE  DI TENUTA  AD UNICO  PUNTO  DI
  GIUNTURA

 De ›  DECKEL STAHLBEH ÄLTER MIT DOPPELTER WAND
  UND DICHTUN G MIT EINER VERBINDUN GSSTELLE

 Fr ›  COUVERCLE AUTOCLAVE À DOUBLE PAROI AVEC 
  G ARNITURE D ’ÉTANCHÉITÉ À UN SEUL POINT DE
  J ONCTION

 Hu › DUPLAFALÚ AUTOKLÁV FEDÉL, TÖMÍTŐGYŰRŰVEL
EGY PONTON CSATLAKOZTATVA  

 Gb ›  PRESSURE COOKIN G AT 0.5  BARS
 
 It ›  COTTURA  A PRESSIONE  A 0,5  BAR

 De ›  DAMPFGAREN MIT 0,5  BAR

 Fr ›  CUISSON À PRESSION À 0,5  BAR

 Hu › NYOMÁS ALATTI FŐZÉS  0,5 BAR



 Gb ›  Cucimax  is a 
fundamental  piece of 
equipment  for the most  
efficient  production  centres.  
It is highly flexible  in use  
guaranteeing  the optimization  
of production  processes  
and of human  resources  
and is, therefore,  both 
energy and cost-saving.

A unique  new range of 
products  has been created  
in order to o�er further 
advantages:  Cucimax for 
pressure cooking . Now  
you can pressure  cook  
and mix at the same  time:  
this new system  combines  
autoclave  cooking benefits  
with those of a presettable  
automatic  mixing function.

Cucimax  is a complete,  sturdy 
and multifunctional  device:  
from sauces  to jams,  from 
meat dishes  to steamed  
vegetables,  and much more!

 It ›  Da sempre  Cucimax  
è riconosciuta  come  
un’apparecchiatura  
indispensabile  per i centri di 
produzione  più professionali.  
La grande elasticità  di utilizzo  
permette  di ottimizzare  al 
meglio i processi  produttivi e 
le risorse  umane,  garantendo  
così riduzione  dei consumi  
e risparmio  di denaro.  

Al fine di o�rire ulteriori  
vantaggi, è stata concepita  
una gamma  unica al mondo:  
Cucimax a pressione . Ora è 
possibile  cuocere  in pressione  
e mescolare  nello  stesso  
momento,  unendo  i vantaggi 
della  cottura in autoclave  
a quelli  del miscelamento  
automatico  regolabile.  

Questa  innovazione  permette  
di utilizzare  un prodotto 
davvero completo,  robusto  e 
seriamente  multifunzionale.  
Dai sughi alle marmellate,  
dalle  carni alle verdure al 
vapore,  i campi  di applicazione  
sono innumerevoli!

 De ›  Schon  immer  
ist Cucimax  als ein 
Küchengerät  bekannt,  
auf das in professionellen  
Gastronomiebetrieben  nicht 
verzichtet werden  kann.  
Der sehr flexible  Einsatz  
ermöglicht  eine Optimierung  
der Prozesse  und der 
Arbeitskräfte  und garantiert  
gleichzeitig dafür,  dass  Zeit 
und Energie  gespart werden.

Um den Kunden  noch weitere  
Vorteile  zu bieten,  wurde  
eine weltweit  einzigartige  
Serie  entwickelt,  und zwar  
der Dampf-Cucimax . Jetzt 
ist das Dampfgaren  bei 
gleichzeitigem  Umrühren  

möglich,  da zu den Vorteilen  
des Dampfgarens  jetzt auch  
das einstellbare  automatische  
Rührwerk  kommt.

Diese  Innovation  erlaubt  
den Gebrauch  eines  wirklich  
kompletten  und robusten  
Multifunktionsgeräts,  mit 
dem sich von Saucen  über 
Marmelade  bis hin zu Fleisch  
und gedämpftem  Gemüse  
alles  zubereiten  lässt.

 Fr › Depuis  toujours,  
Cucimax  est reconnu  comme  
un appareil  indispensable  
pour les centres  de production  
plus professionnels.  La grande 
souplesse  d’usage  permet  
d’optimaliser  au mieux  les  
processus  de production  et 
les ressources  humaines,  
en garantissant  ainsi  une 
réduction  des consommations  
et une économie  d’argent.

Dans  le but d’o�rir des  
avantages  ultérieurs,  une 
gamme  unique  au monde  
a été conçue:  Cucimax à 
pression . Il est désormais  
possible  de cuisiner  sous  
pression  et de malaxer  en 
même  temps,  en unissant  les  
avantages  de la cuisson  avec 
autoclave  à ceux du malaxage  
automatique  réglable.

Cette innovation  permet  
d’utiliser  un produit  

vraiment  complet,  
robuste  et sérieusement  
multifonctionnel.  En partant 
des sauces  jusqu’aux  
confitures,  des viandes  
aux légumes  à la vapeur,  
les champs  d’application  
sont innombrables!

 Hu › 
A Cucimax alapvető felszerelés
a leghatékonyabb termelési 
központokban. Rugalmas hasz-
nálata garantálja a gyártási folya-
matok és a munkaerő optima-
lizálását; ezért energia- és 
költséghatékony is egyben.

Számos újítás áll rendelkezésre,
hogy további előnyökkel szol-
gáljunk: ilyen a Cucimax is, a 
magas nyomás alatti főzésre.
Mostantól nyomás alatt főzhe-
tünk és mixelhetünk egyszerre: 
ez az új rendszer az autokláv 
főzés előnyeit kombinálja az 
előre programozható mixelő
funkciókkal.

A Cucimax komplett, erős és 
többfunkciós készülék: szószok,
dzsemek, húsételek, párolt zöld-
ségek és sok minden más
könnyedén elkészíthető vele.

   
    

   
     

    
    
    

    
    

  
      

   
    

   
    

     

 
     

    
     

      
  

   
    

   
  

   
     

   

BRA ISI NG PANS W ITH M IXER
B RAS IE R E M IXER
B RATP FANN EN M IT M IXER
SAUT EUS ES M IXEUR
DINSZTELŐEDÉNYEK MIXERREL 

Excellent
            under pressure

Nyomás
  
          alatt kiváló



A CUCIMAX LEGSIKERESEBB TERMÉKEI

Pörköltek ___________________________________  párolás és nyomás alatti főzés
Zöldségek (különösen a zöld színűek)                    _____________________  pirítás vagy sütés 
Csokoládé         ___________________________________________                           főzés
Gulyás  ________________________________ párolás és nyomás alatti főzés    
Párolt tilapia  _________________________________                sütés és párolás 
Burgonya    __________________________________________                       gőzölés
Szószok  ________________________________________       pirítás és párolás
Karamell  _______________________________________                             főzés
Kínai ételek   _______________________________sütés közben kevergetés  

MOST SUCCESSFUL PRODUCTS OF CUCI M AX

Stews   _______________________________  braising  and  cooking  under  pressure  
Vegetables  (especially  green  ones)  ____________________  sautéing  or roasting
Chocolate  _______________________________________________________ cooking
Goulash  _____________________________  braising  and  cooking  under  pressure
Braised  tilapia  _______________________________________  fryning  and  braising
Morrocan  tajines  ___________________________________________ long braising  
Potatoes  ______________________________________________________  steaming
Chinese  food __________________________________________________  stir frying
Sauces   _____________________________________________  searing  and  brasing  
Karamell   ______________________________________________________  cooking
Beef  bourguignon  ____________________ sautéing  and  cooking  under  pressure
Poultry ________________________________________________________  roasting
Chicken   ___________________________________  pressure  cooking  and  braising
Fried rice and  legumes  __________________  frying and  cooking  under  pressure
Mashed  potatoes  _________________________________ under  pressure/cooking
Shredded  cabbage  ___________________  braising  and  cooking  under  pressure  
Onions  ________________________________________________________ sautéing
Pasta-stuffings  _____________________________________________ long braising

MEGTAKARÍTÁSOK A NYOMÁS ALATTI FŐZÉS SORÁN   
SAVI NG W IT H TH E COO K I NG UNDER  PRESSURE

Alacsonyabb energiafogyasztás
Lower energy consumption - 40/60 %
Rövidebb főzési idő
Shorter cooking time - 30/40 %
Kevesebb vízfelhasználás
Lower cooking water consumption - 70 %

Kisebb tömegzsugorodás   / Smaller shrinkage in weight

Jobb minőségű végtermék  /  Better quality in end-item



KONSTRUKTÍV JELLEMZŐK

• AISI 304 rozsdamentes acél főző-
edény (12mm vastag alj) 
• elektromosan billenő elülső rész
 • Gázrugókkal biztosított, dupla-
borítású, szigetelt fedél, AISI 304
rozsdamentes acélból  
• Önálló keret, AISI 304 rozsda-
mentes acélból (vastagság 40/10)  
• Külső borítás AISI 304 rozsda-
mentes acél, szaténfény csillogással 
• AISI 304 rozsdamentes acél,
állítható lábazat a különböző 
magasságokhoz, levehető borítás
a könnyebb tisztításért     
 • Friendly service: gyorsabb hozzá-
férés az alkatrészekhez  
 • 20-220 Celsius fok közti hőmérsék-
letbeállítások a főzőfelület alatti
szenzor illetve, a tartályban lévő
második szonda segítségével.

GÁZ TÍPUSÚ

• nagy hatékonyságú, rozsdamentes
acélból készült melegítő csövek
• gyújtóláng nélküli automata be-
gyújtás és láng-ellenőrzés
• elektronikus kártya vezérli a hevítést,
mely automatikusan aktiválódik a 
minimum 2 Celsius fok (setpoint)
elélrésekor.

AUTOKLÁV TÍPUS

• szilikon tömítés
• duplafalú, megerősített fedél,
rugókkal ellensúlyozott típus,
manuális  biztonsági zárrendszer 
(kar és nyomás)

 
 

   
 

 

 
  

 
  

 

 
  

 
 

  
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

CO NSTRUCTI VE FEATURES

• Cooking  vessel  in stainless  steel AISI  
304  (bottom thickness  12  mm).

• Vessel  with electric  tilting 
on front part.

• Insulated  lid with double  cover in 
stainless  steel AISI  304  balanced  
by means  of gas  springs.

• Self-supporting  frame  in 
stainless  steel AISI  304.

• Outer  cover in stainless  steel  
AISI  304  fine satin  finish.

• Adjustable  feet in stainless  
steel AISI  304,  even of di�erent  
heights,  with removable  cover 
for cleaning  operations.

• Frendly  Service:  quick accessibility  
to the main  components.

• Temperature  regulation  from 20°  
to 220°  C by means  of a sensor  
located  into the bottom just 
under  the cooking  surface  or by a  
second  probe in the vat (optional)  
to ensure  a precise  survey  and  
quick reaction  of the heating.

 M IXI NG DE VICE  
• Automatic  mixing  device  to 

program,  with three arms  and  
teflon and  harmonic  steel  
scrapers,  entirely  removable  to 
make  cleaning  easier.  Rotation  
in both directions,  with speed  
regulation  and  time adjustment  
(including  pausa  time)  directly 
from the control panel.

 • Optional  extra  scraper  to clean  the 
wall  of the vessel  or to fix to the 
arms  to move the product more.  

GAS  V ERSIO NS
• Heating  by means  of stainless  

high efficency  steel  tube burnes.
• Automatic  ignition and  flame  

control system  without pilot burner.
• Heating  controlled  by the 

electronic  cars  with automatic  
activation  of the minimum  power  
2°C  before  the SETPOINT.

ELECTRIC  V ERSIO NS 
• Heating  by means  of armoured  

elements  in INCOLOY  800  alloy  
controlled  by electronic  card.

AUTOCLA VE V ERSIO NS
• Double-wall  Lid reinforced  and  

springs  loaded  counterbalanced  
type with manual  safety  locking  
system  controlled  by two 
sistems  (lever  and  pressure).

• Alimentary  silicone  gummy  gasket.
• Safety  valve  set at 0,5  bar.

• biztonsági szelep; 0,5 bar

ELEKTROMOS TÍPUS

• elektronikus kártyával vezérelt
INCOLOY 800as ötvözetű páncélo-
zott elemek biztosítják a 
hevítést.

MIXER
• Automata mixelő készülék, 3 karral,
te�on és harmonikus acél kaparókkal,
melyek teljes egészében eltávolíthatóak,
megkönnyítve ezzel a tisztítást.

Mindkét irányban forog, a vezérlőpanel 
segítségével állítható sebesség és idő-
korlát (beleértve a szünetet is).

• Opció: extra kaparó az edény falának
tisztításához, vagy a karokhoz csatolva
segít a termék „mozgatásában”.



S E MP LICI TÀ ELE TTR ON IC A 

Firex elektronikus kártya jellemzők:

• a felhasználó nyelvén „kommunikál”
• könnyen megtanulható a használata
• 20 és 220 celsius fok között precíz 
hőmérsékleti beállítások, és főzési 
időtartamok.
 Különböző főzési típusok lehetsé-
gesek: forralás, nyomás alatt főzés, 
párolás (pirítás, sauté), magszonda 
használata, vagy „lágy” főzés
alkalmazása.

• 2 különböző hőszonda; az edény 
alján ill. az edényben érintkezve az 
étellel a még ki�nomultabb főzés
érdekében

• a mixelés óramutató járásával 
egyenletesen ill. ellentétesen lehet-
séges,  7 különböző sebességgel,
és  szüneteltetéssel

    

 
 
 

 

 

 

 
 

 

ELECTRO N IC  SI M PLICIT Y

Firex electronic  card  features:

• communicates  in the user’s  
language;

• is  extremely  easy  to learn
 and  to use;
• grant  to set times  and  

temperatures  very  precise  with 
values  from 20°C  to 220°C;

• gives  the possibility  to choose  
among  di�erent  types of 
cooking:  boiling,  pressure  
cooking,  braising  (browning  /  
sautéing  /searing),  processing  
the product  using  the core  probe  
or doing  a  soft cooking  (both  
last  only with the second  probe  
optional);

• emits  an  acoustic  signal  to 
indicate  the end  of cooking;  

• allows  to select  water  quantity  
in litres  to charge,  if cold or hot, 
and  �lls  it later  automatically;  

• o�ers  2  di�erent  temperature  
probes:  in the bottom (standard)  
and  in the vessel  in contact  with 
the product  (optional);

• admit  the possibility  to set an  
heating  start  in a  precise  time 
and  date  in the future;

• Controls  the mixing  device  on 
clockwise  and  anticlockwise  
directions,  on 7 di�erent  speeds  
and  pause  time;

• keeps  the product  at  the end 
of cooking  at a  minimum  
temperature  of 65°C,  if 
programmed;

• points  out the maintenance  
actions  programmed  following  a  
schedule;  

• is  standarly  prepared  tobe 
connected  with the PC for the 
HACCP  control;  

• provides  simple  messages  to 
help  to identify  and  correct  the 
most commun  errors  of use;  

• explain  easily  if there’s  an  alarm  
and  to which  component  is 
referring  to; 

• has  a  big back  lighted  display.

• beprogramozás esetén a főzési
idő végeztével minimum 65 
Celsius  fokon tartja a terméket

• s zemélyi számítógépre csatlakoz-
tatható, HACCP ellenőrzés céljából

• karbantartási tevékenységek 
kimutatása
• a rétegek közti vízszintet ellenőrzi, és
szükség esetén újratölti.

• üzenetek küldése, a gyakori 
problémák felismerésére és 
megoldására

• hangjelzéssel �gyelmeztet a főzési
 idő végére

• risztás esetén meghatározza melyik
alkatrészre vonatkozik

• nagy hátsó, kivilágított kijelző

• előprogramozási lehetőség;
dátum és időbeállítás a főzés meg-
kezdésére



FŐBB OPCIÓK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

• Kerekek
• Szűrő
• HACCP  ellenőrző
• Rozsdamentes acél szelep      
• Tisztítózuhany   
• Csap (árammal 230V)  
• Extra kaparó a falhoz  
• Kézikocsik 

M AI N OPTIO NALS
AN D ACCESSORIES

• Wheels
• Strainer
• HACCP  Controller
• Washout  stainless  steel  valve
• Cleaning  shower
• Current  tap 230  V
• Extra  scraper  for the wall
• Trolleys



Főzőedény
Cooking Vessel

Gáz típus
Gas Version

Elektromos típus
Electric Version

MOD.

Méretek
Dimensions

mm

(L x P x H)

H1
mm.

Mixer
sebesség
Mixer  
speed

rpm

Mixer
nyomaték
Mixer  
torque

nm

 Nyomás
Pressure

bar

Térfogat
hasznos/teljes

Useful/overall  
capacity

lt

Edény   mérete
Pan  dim.

mm

Gáz  
teljesít.

Gas  power  
rating

Kw

Elektromos  
csatlakozás

Elect. connection
V/Hz

Elektromos  
csatlakozás

Elect. connection
V/Hz

Elektromos 
teljesítm.

Elect. power  
rating

Kw

CBT
090

1455x1290  
h. 950 1940 6-21 160 - 90/115 700  ø

h. 300 22 250/50
 - AC - 1N + PE

400/50
3N+PE  AC 13,5

CBT
130

1455x1290
h. 950 1940 6-18 191 - 130/154 700  ø

h. 400 22 250/50
 - AC - 1N + PE

400/50
3N+PE  AC 13,5

CBT
180

1655x1505
h. 950 2200 6-14 236 - 180/223 900  ø

h. 350 33 250/50
 - AC - 1N + PE

400/50
3N+PE  AC 21

CBT
310

1755x1560
h. 950 2240 4-10 353 - 310/353 1000  ø

h. 450 49 250/50
 - AC - 1N + PE

400/50
3N+PE  AC 29

CBT
090A

1455x1270
h. 950 2100 6-21 160 0,5 65/123 700  ø

h. 320 22 250/50
 - AC - 1N + PE

400/50
3N+PE  AC 13,5

CBT
130A

1455x1290
h. 950 1940 6-18 191 0,5 130/154 700  ø

h. 420 22 250/50
 - AC - 1N + PE

400/50
3N+PE  AC 13,5

CBT
180A

1655x1505
h. 950 2200 6-14 236 0,35 180/223 900  ø

h. 370 33 250/50
 - AC - 1N + PE

400/50
3N+PE  AC 21

CBT
310A

1755x1560
h. 950 2240 4-10 353 0,35 310/353 1000  ø

h. 470 49 250/50
 - AC - 1N + PE

400/50
3N+PE  AC 29

DINSZTELŐEDÉNYEK MIXERREL  / B RAISI NG PA NS W IT H M IXER

CBT CBT  A

AUTOCLAVE

TÍPUSOK  / VERSIO NS

I NSTA LLÁCIÓ  / I NSTALLATIO N

H1

P

L

H
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