
 ALTRA MAQUINÀRIA I COMPLEMENTS 

Accessoris inox: carros, taules, piques, rentamans 

Bobines de film, bosses d'envasar al buit, cel·lofanes, etiquetes i rotllos de paper  

Cintes de serra, ganivets i plaques, serres elèctriques, trituradors  

Disposem també d’un estoc 
de maquinària d’ocasió 

Per la compra de maquinària nova, 
possibilitat de finançament i renting  

Registre de Control Metrològic n. 02-M-0191-R  

Carros i cubells, plaques de polietilè, pilons i taules, exterminadors d'insectes 

Calaixos, escàners, hamburgueseres, màquines de retractilar, termosegelladores  

V
.20.22.10.1

9
 

Treballant al 
teu costat 

des de 1966 

 
Solucions de pesatge  
Bàscules  industrials i balances comercials 
Maquinària d’alimentació 

- Servei tècnic propi, professional i amb anys d'experiència 
- Manteniments periòdics (envasadores, talladores...)  
- Calibració de bàscules i balances                             

 

C. Francesc Puget, 30-32. P.I. El Verdaguer 
08560 Manlleu (Barcelona) 

93 851 13 98 
bic@brugueraicodina.com 
www.brugueraicodina.com 

608056382  

https://example.com
https://www.brugueraicodina.com/CA/1-venda-bascules-balances-maquinaria.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/7-serveis.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/9-contacte.html


  BALANCES I BÀSCULES 

BALANÇA 
BIZERBA   

Amb impressora 
tiquet-etiqueta, 
visor client 15”  

BALANÇA 
DINA  

Amb impressora 
de tiquets i 

tecnologia PC 

BALANÇA 
OHAUS 

Pes i tara, amb 
bateria 

BÀSCULA GIROPES 
Pes i tara, amb 

bateria BÀSCULES INDUSTRIALS 
De sobretaula, encastades 

i aèries. Varis rangs de 
pesatge 

 TPV I CALAIX DE COBRAMENT 

CALAIX DE 
COBRAMENT 

AZKOYEN 
Rapidesa, facilitat 

d’ús i manteniment 

EQUIP  
ETIQUETATGE 
Pantalla, visor, 
etiquetadora i 

plataforma 

 ENVASADORES 

ENVASADORA 
ZERMAT 
Digital, 

220 a 420 mm 
de soldadura  

TERMO-
SEGELLADORA 

TECNOTRIP 
 Digital, intercanvi 
ràpid de motlles i  

safates 

BALANÇA 
DINA  

Pes-preu-import, 
amb bateria 

 MAQUINÀRIA CÀRNICA 

EMBOTIDORA 
RAMON  

De 13l a 50l, 
velocitat ajustable 

EMBOTIDORA 
MAINCA 

De 13l a 50l, 
velocitat i pressió 

regulables 

PASTERA 
MAINCA  

De 20l a 200l, 
doble sentit 
de rotació 

CALDERA 
SERRA 

Cubeta inox, 
capacitats a 

partir de 125l 

PICADORA 
BRAHER  

Diverses capacitats, 
boques 12 a 32 

PICADORA 
MAINCA  

Diverses capaci-
tats, boques 12 a 

130 

SERRA 
MEDOC  

Tensat de cinta 
automàtic, 

politges inox 

SERRA 
MAINCA  

Acer inox, amb 
apretador basculant 

o mig carro 

TALLADORA 
BIZERBA  

Per a embotit, 
ganiveta de 

330mm,  
amb sistema 

TALLADORA 
KOLOSSAL  
Per a carn i 

embotit,    
ganiveta de 

350mm 

https://www.brugueraicodina.com/CA/2-bascules-i-balances/102--balances-comercials.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/2-bascules-i-balances.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/2-bascules-i-balances/102--balances-comercials/2-balanca-dina-g-325-bateria.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/2-bascules-i-balances/101--balances-de-precisio.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/2-bascules-i-balances/104--bascules-industrials.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/2-bascules-i-balances/105--plataformes--visors.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/4-tpvs.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/4-tpvs/108--calaixos-de-cobrament.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/4-tpvs.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/117--envasadores.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/117--envasadores.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/119--termosegelladores.html


  BALANCES I BÀSCULES 

BALANÇA 
BIZERBA   

Amb impressora 
tiquet-etiqueta, 
visor client 15”  

BALANÇA 
DINA  

Amb impressora 
de tiquets i 

tecnologia PC 

BALANÇA 
OHAUS 

Pes i tara, amb 
bateria 

BÀSCULA GIROPES 
Pes i tara, amb 

bateria BÀSCULES INDUSTRIALS 
De sobretaula, encastades 

i aèries. Varis rangs de 
pesatge 

 TPV I CALAIX DE COBRAMENT 

CALAIX DE 
COBRAMENT 

AZKOYEN 
Rapidesa, facilitat 

d’ús i manteniment 

EQUIP  
ETIQUETATGE 
Pantalla, visor, 
etiquetadora i 

plataforma 

 ENVASADORES 

ENVASADORA 
ZERMAT 
Digital, 

220 a 420 mm 
de soldadura  

TERMO-
SEGELLADORA 

TECNOTRIP 
 Digital, intercanvi 
ràpid de motlles i  

safates 

BALANÇA 
DINA  

Pes-preu-import, 
amb bateria 

 MAQUINÀRIA CÀRNICA 

EMBOTIDORA 
RAMON  

De 13l a 50l, 
velocitat ajustable 

EMBOTIDORA 
MAINCA 

De 13l a 50l, 
velocitat i pressió 

regulables 

PASTERA 
MAINCA  

De 20l a 200l, 
doble sentit 
de rotació 

CALDERA 
SERRA 

Cubeta inox, 
capacitats a 

partir de 125l 

PICADORA 
BRAHER  

Diverses capacitats, 
boques 12 a 32 

PICADORA 
MAINCA  

Diverses capaci-
tats, boques 12 a 

130 

SERRA 
MEDOC  

Tensat de cinta 
automàtic, 

politges inox 

SERRA 
MAINCA  

Acer inox, amb 
apretador basculant 

o mig carro 

TALLADORA 
BIZERBA  

Per a embotit, 
ganiveta de 

330mm,  
amb sistema 

TALLADORA 
KOLOSSAL  
Per a carn i 

embotit,    
ganiveta de 

350mm 

https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/116--embotidores-industrials.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/121--pasteres.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/114--calderes.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/122--picadores.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/122--picadores.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/125--serres-cinta.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/126--talladores.html


 ALTRA MAQUINÀRIA I COMPLEMENTS 

Accessoris inox: carros, taules, piques, rentamans 

Bobines de film, bosses d'envasar al buit, cel·lofanes, etiquetes i rotllos de paper  

Cintes de serra, ganivets i plaques, serres elèctriques, trituradors  

Disposem també d’un estoc 
de maquinària d’ocasió 

Per la compra de maquinària nova, 
possibilitat de finançament i renting  

Registre de Control Metrològic n. 02-M-0191-R  

Carros i cubells, plaques de polietilè, pilons i taules, exterminadors d'insectes 

Calaixos, escàners, hamburgueseres, màquines de retractilar, termosegelladores  
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Treballant al 
teu costat 

des de 1966 

 
Solucions de pesatge  
Bàscules  industrials i balances comercials 
Maquinària d’alimentació 

- Servei tècnic propi, professional i amb anys d'experiència 
- Manteniments periòdics (envasadores, talladores...)  
- Calibració de bàscules i balances                             

 

C. Francesc Puget, 30-32. P.I. El Verdaguer 
08560 Manlleu (Barcelona) 

93 851 13 98 
bic@brugueraicodina.com 
www.brugueraicodina.com 

608056382  

https://www.brugueraicodina.com/CA/5-complements.html
https://www.brugueraicodina.com/CA/3-maquinaria-alimentaria/300--segona-ma---outlet.html



