
BERNHARD MOE AS
Utstyrsleverandør til det profesjonelle kjøkken

Tilbud gjelder ut September 2019. Alle priser er eks. mva. og frakt.



25 500 kr  20 800 kr

Produserer 85 kg isbiter på 24 timer
Vannkjølt
Kapasitet 20 kg
Isbit str. ca 8x16x7 mm

Dimensjoner (bxdxh) 500x660x690 mm

1-Fas     230/50/1     550 W     59 kg netto

Steinisbitmaskin
NTF SLT170V



58 000 kr  49 000 kr

4 578 kr

Enkel å bruke, kontrollere og vedlikeholde. 
Ergonomisk og allsidig. M26 er laget av stål 
og er utstyrt med et pålitelig La Cimbali 
patentert termisk system.

Steam-uttak: 2 stk
Varmtvannsuttak: 1 stk
Boilerkapasitet: 5 liter

Dimensjoner BxDxH 594x528x548 mm

1-Fas     230 V     3,5 kW

1 trakteenhet, 2 varmeplater

Kapasitet - 2 kanner (24 kopper)
Kapasitet per time - 18 liter (144 kopper)
Traktetid - 5 minutter / 1 kanne

Dimensjoner (bxdxh) 195x406x446 mm

1-Fas     230 V     2140 W

Espressomaskin
LA CIMBALI, M26 TE Compact DT/2

Kaffetrakter
BRAVILOR BONAMAT, Mondo
Varenr. 8.010.020.31002



4 236 kr  3 812 kr

174 kr

Kapasitet 2,2 L
Kapasitet per time - 19 L (152 kopper)
Traktetid - 7 minutter / 2,2 L

Rustfritt stål. Uten vanntilkobling.
Kaffe traktes direkte i termos.

Dimensjoner (bxdxh) 235x406x545 mm

1-Fas     230 V     2310 W

4x250 filter per kartong
Dimensjoner (ø) 85/245 mm

TH Kolbetrakter
BRAVILOR BONAMAT
Varenr. 8.010.040.31002

Filterpapir
BRAVILOR BONAMAT
Varenr. 7.150.101.101



Varenr.

7.171.331.101 Rustfritt stål 

7.171.331.114 Svart metallic 

7.171.331.113 Rød metallic 

7.171.331.112 Gul metallic 

7.171.331.110 Grønn metallic

7.171.331.111 Lilla metallic

Varenr.

7.171.330.101 rustfritt stål 

7.171.337.101 rød plast

7.171.338.101 blå plast 

7.171.336.101 svart plast

807 kr

727 kr

Rfr. stål innerbeholder
Kapasitet 2,2 L
Med pumpehendel
Dimensjoner (øxh) 164x378 mm

Glass innerbeholder
Kapasitet 2,2 L
Med pumpehendel
Dimensjoner (øxh) 164x378 mm

Pumpetermos
BRAVILOR BONAMAT 

Pumpetermos
BRAVILOR BONAMAT 



16 740 kr  12 499 kr

Spiralmikser som elter deigen på best 
mulig måte. Den gir deg en luftig og jevn 
deig, og er ideell for all bakst. 
Spiralen avgir ingen varme.

En hastighet. Ikke avtagbar bolle.
18 kg / 20 L kapasitet

Dimensjoner (bxdxh) 390x697x690 mm

1-Fas     230/50/1    0,9 kW     65 kg netto

Eltemaskin
MECNOSUD IM18M

24 000 kr  21 600 kr

Spiralmikser som elter deigen på best 
mulig måte. Den gir deg en luftig og jevn 
deig, og er ideell for all bakst. 
Spiralen avgir ingen varme.

To hastigheter og avtagbar bolle.
25 kg / 33 L kapasitet

Dimensjoner (bxdxh) 770x780x430 mm

3-Fas     400/50/3     1/1,4 kW     115 kg netto

Eltemaskin
MECNOSUD IM25AD



27 900 kr  24 948 kr

Spiralmikser som elter deigen på best 
mulig måte. Den gir deg en luftig og jevn 
deig, og er ideell for all bakst. 
Spiralen avgir ingen varme.

To hastigheter og avtagbar bolle.
44 kg / 53 L kapasitet

Dimensjoner (bxdxh) 770x878x530 mm

3-Fas     400/50/3     1,5/2,2 kW     140 kg netto

Eltemaskin
MECNOSUD IM44ADZ

105 000 kr  79 940 kr

Dobbeltarmmikser som er ideell for å lage 
deig til pizza og annet bakverk av høy 
kvalitet. Bruken av to armer gjør at deigen 
tilføres oksygen og blir luftig.

Lavt støynivå. Variabel hastighet. Tidsur. 
To armer. Ikke avtagbar bolle. 
60 kg / 92 L kapasitet

Dimensjoner (bxdxh) 600x770x1350 mm

3-Fas     400/50/3     2,2 kW     290 kg netto

Eltemaskin
MECNOSUD BR60P



24 273 kr

6 680 kr

Isolert underbenkmaskin med elektro-
magnetisk styring, vaske- og skyllearmer 
oppe og nede. Kurv for glass og kurv for 
tallerkener følger med, samt to stk bestikk- 
sylindere. 

Såpesystem og tømmepumpe. 
Alle deler i rustfritt stål.  
Tar automatisk inn flytende såpe og tørre-
middel.

Designet for intensiv bruk, med tilberedning 
av 48 panini i timen.
Etter 15 minutters oppvarming holder platene 
jevn varme og kan brukes kontinuerlig på 
daglig basis. Kan også brukes til å toaste andre 
sandwicher, eller til å steke kjøtt.

Termostat 0-300°C
Leveres med skrape for enkel rengjøring.

Oppvaskmaskin
MACH MS9501PS

Panini klemgrill                
ROLLER GRILL A0489P01

Dimensjoner (bxdxh) 600x620x820 mm

1-Fas     230/50/1     3,55kW     65 kg netto

Dimensjoner: 430x385x220 mm

1-Fas     230/50/1     2kW     24 kg netto



34 000 kr

69 000 kr

Semiautomatisk brødskjæremaskin som er 
ideell for alle typer brød. Komfortabel og 
enkel å håndtere.

Skivetykkelsen kan stilles inn fra 9 til 20 
mm. 

Dimensjoner (bxdxh) 606x650x640 mm

400/50/3     0,5 kW     90 kg netto

Automatisk brødskjæremaskin som er 
ideell for intensiv og kontinuerlig bruk. 
Passer for alle brødtyper. Utstyrt med  
sikkerhetslokk og digitalt kontrollpanel.

Skivetykkelsen kan stilles inn fra 9 til 20 
mm, og man kan velge mellom 6 ulike 
skjæremåter, avhengig av brødtypen. 

Dimensjoner (bxdxh) 675x770x1220 mm

400/50/3     0,5 kW     155 kg netto

Brødskjæremaskin
MECNOSUD SMA42

Brødskjæremaskin
MECNOSUD STY52+



1 970 kr  1 379 kr

1 320 kr  924 kr

1 467 kr  1 026 kr

2 180 kr  1 526 kr

Pizzaspade
GI.METAL
45x45 cm / skaft 60 cm
Varenr. A-45RF/60

Pizzaspade
GI.METAL 
33x33 cm / skaft 60 cm
Varenr. A-32RF/60 

Pizzaspade
GI.METAL 
33x33 cm / skaft 120 cm
Varenr. A-32RF/120 

Pizzaspade
GI.METAL 
30x60 cm / skaft 120 cm
Varenr. AM-3060F 



1 400 kr  980 kr

Pizzabørste
GI.METAL
Varenr. AC-SP/180

Langskaft

477 kr  333 kr

510 kr  357 kr

Pizzahjul
GI.METAL
Varenr. AC-R0P6

ø 10 cm

Pizzahjul
GI.METAL
Varenr. AC-R0P7

ø 10 cm



2 686 kr

Profesjonell elektrisk frityr med minimalt 
oljeforbruk uten karbonisering av mat-
partikler og uten overføring av smak eller 
lukt, som gjør at du kan fritere ulik mat i 
samme oljebad.

For fullstendig rengjøring av frityren, er 
kontrollvarmeren helt avtagbar.

Presis reguleringstermostat (0-180°C), 
sikkerhetstermostat, mikrobryter, kurv, 
lokk og indikasjonslys.

Trygg tømming. 
Kapasitet 5 L

Frityr
ROLLER GRILL FD50

Dimensjoner 215x425x320 mm

Dimensjoner kurv 140x260x100 mm 

1-Fas     230/50/1     3,2 kW     5 kg netto

170 kr

Rustfri stålkurv
Varenr. 30910009

For servering av pommes frites
9x9 cm



478 kr  334 kr

160 kr  112 kr

30 kr

Pommes frites 
scoop
Varenr. 96571522

Krydderstrøer
Varenr. 00779

Spruteflaske
Varenr. 56931763

I rustfritt stål.
For høyre hånd.

ø 8 cm, h 17 cm

Spruteflaske for sauser, 40 cl
Fås også  i 25 cl og 70 cl



Denne maskinen er designet for å kjevle ut 
deig for pizza, flatbrød, focacciabrød o.l. 
Produsert i rustfritt stål, og har et detaljert 
rammeverk. 
Takket være sugekopp-beina kan maskinen 
enkelt forflyttes på en trygg og stabil måte. 
Maskinen lar deg jobbe raskt og nøyaktig, 
både når det gjelder å velge deigtykkelse og 
demontering av rullene for rengjøring.
Trenger ingen omfattende daglig rengjøring.
Lar deg kjevle ut deigsirkler opp til 45 cm.

Dimensjoner (bxdxh) 52x29x69 cm

1-Fas     230/50/1     0,37 kW     25,8 kg netto

15 675 kr  14 100 kr

Kjevle Giotto D45 
PASTALINE



Denne maskinen er i stand til å lage deigboller 
av deigporsjoner på 20g - 1000g uten at det 
kreves noen justering eller utskifting av deler. 

Avrunder 180 deigstykker per time.

Dimensjoner (bxdxh) 35x54x86 cm

1-fas     230/50/1     0,37 kW     60 kg netto

Bokser som stables oppå hverandre for opp- 
bevaring av ferdige deigboller. Det trengs kun 
ett lokk, for den øverste boksen.

Dimensjoner (bxdxh) 40x60x10 cm 

PE plast

187 kr  168 kr

38 500 kr

160 kr  144 kr

Boks

Lokk

Deigbokser
OEM

Kali S bollemaskin
PASTALINE



190 000 kr

Denne ovnen er ideell for pizzeriaer som 
vil beholde det tradisjonelle estetiske 
utseende, og samtidig ønsker utmerket 
bakekvalitet.

Den roterende platen består av tre lag. 
To varmeisolerende lag, og en 12 cm tykk 
baketopp. 

Kontrollpanel med touch-skjerm for 
fullstendig styring av ovnen, både når det 
gjelder rotasjonshastighet og gasskontroll.

Ovnen kan tilpasses med forskjellige 
typer mosaikk, logoer og bokstaver.

Bakeplate: ø 135 cm

Pizzakapasitet: 10-12 stk

Forsyning: gass, ved

Døråpning bredde: 54/68 cm

Dimensjoner (bxdxh) 200x220x200/220 cm

0,36 kW     220 V     2000 kg netto

Napoli roteringsovn
MAM



280 000 kr

Denne ovnen er perfekt for restauranter 
som trenger å bake store mengder pizza, 
og som ønsker å øke produktiviteten uten 
at det trengs ekstra personell. 

Ovnen er enkel å programmere og tilpasser 
seg alle behov. Kontrollpanelet består av 
en programmerbar konsoll med digitalt 
display som angir temperatur og baketid. 
Hvis du foretrekker å bruke den manuelle 
funksjonen, kan du enkelt endre rotasjons- 
hastighet til bakeplaten under prosessen. 
Rotasjonen garanterer en jevn temperatur 
på hele bakeplaten. Stort utbytte med lavt 
forbruk selv ved utvidet bruk.

Bakeplate: ø 145 cm

Pizzakapasitet: 13-15 stk

Forsyning: gass, ved

Vedfyring: høyre/venstre

Døråpning bredde: 54/68/82 cm

Dimensjoner (bxdxh) 220x205x200 cm

0,36 kW     220 V     2200 kg netto

To dørs roteringsovn
MAM



223 000 kr  210 000 kr

265 000 kr  250 000 kr

E100 er en innovativ ovn som er enkel 
å bruke. Det er en elektrisk ovn, som er 
bygget i form av en tradisjonell pizzaovn 
med en kuppel laget av en spesiell type 
sterk ildfast sement. Kuppelen er spesial-
designet for å forbedre varmesirkulasjo-
nen. Den interne roterende platen er laget 
av naturstein, noe som gjør at pizzaene 
bakes jevnt selv ved full kapasitet.

Kan bake over 100 pizzaer i timen. 
Lavt strømforbruk.
Max temp. 450°C
Tillegg for spesialfarge: 8000,-

kW/t 110 pizza: 4 kW

Døråpning bredde: 53 cm

Døråpning høyde: 22 cm

Pizzakapasitet: 7 stk (ø 33 cm)

Dimensjoner (bxdxh) 159x160x187 cm

3-Fas     400/50/3     kW 13,5     890 kg netto

E100 elektrisk
roteringsovn
PASTALINE

Hvit nøytral

Mosaikk



4 pizzaer ø 45

17 stk på én time

9 pizzaer ø 30

86 stk på én time

2 brett 60x40 cm

6 stk på én time

45 000 kr

Domitor er en statisk-elektrisk 
bakeklassiker som tilbyr utmerket pro-
fesjonell ytelse. Firebrick-overflaten 
garanterer god varmeisolering og gir 
mulighet for tradisjonell baking på ildfast 
overflate eller på pizzaark.

To kammer.
Max temp. 400°C
Understell er tilgjengelig i ulike typer og 
selges separat.

Kammerdimensjoner (bxdxh) 93x63x15 cm

Dimensjoner (bxdxh) 125x97x73 cm

3-Fas     400/50/3     kW 10,2-15,6     

181 kg netto

Domitor elektrisk 
pizzaovn
OEM 1230LM



Service og vedlikehold
Det er spesielt når det stopper opp at det 
viser seg hvilken leverandør du har valgt! 
Skulle du ha behov for service, har vi eget 

serviceapparat som gjerne hjelper deg.

Kontaktinformasjon serviceavdelingen

Ukedager kl. 08.00 - 16.00
tlf 73 95 77 17

Helg kl. 08.00 - 20.00 
tlf 970 21 269

Kontaktinformasjon salg

        73 95 77 10

www.bemo.noVikelvfaret 2, 7054 Ranheim bemo@bemo.no


