


לאון פסח ובניו

חברת לאון פסח ובניו בע"מ הנה חברה בבעלות פרטית אשר נוסדה
53בשנת  ע"י מר. לאון פסח. במשך ה  שנה האחרונות התבססה 1957

החברה בלב התעשייה בארץ וכיום הינה נמצאת בחזית העשייה בתחום
ההינע והשינוע.

חברת לאון פסח ובניו בע"מ מעמידה בראש סדר העדיפות את שביעות
רצון לקוחותינו ולכן אנו נמצאים בתהליך מתמיד של התחדשות

והתמקצעות תוך חיפוש מוצרים חדשים וזאת כמעה ופתרון
לצרכי הלקוחות.

בשנים האחרונות חלה התרחבות מתוך עולם ההינע והשינוע אל מוצרים
משלימים בסביבת הייצור כגון סכינים, מוצרי פוליאוריתן וחלקי חילוף

עבור מכונות ייעודיות.

בין אם אתה משנע בצק, מרדד, מקרר מוצרי מאפה, חותך מוצרי מאפה
מוגמרים או אורז אותם לחברת לאון פסח ובניו יש הפתרונות עבורך.

אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות לעולם האפייה החל מרצועות הנעה
שונות דרך רצועות מסוע העשויות מקשת רחבה של חומרים המיועדים
להתמודד בהצלחה עם האתגרים שמציב בפניהם הבצק וכלה בסכיני

חיתוך שונות לעיבוד ופריסת מוצרי המאפה המוגמרים.

בחוברת זו מובא בפניכם על קצה המזלג סל המוצרים אותו אנו
מספקים. סל מוצרים זה רחב ומגוון ועל כן לא ניתן היה להכניס את כלל

המוצרים לחוברת. 
במידה והרכיב אותו אתם מחפשים אינו בנמצא, אנא צור קשר לשם

קבלת פרטים נוספים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה

בברכה

רז פסח.
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רצועות למכונות
לפריסת לחם
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חלק ממכונות פריסת הלחם המתקדמות עושות שימוש ברצועות מסוע להזנת
מכונת הפריסה. הרצועות מתפקדות כרצועות משיכה אשר מסיעות את הלחם תוך

כדי התהליך ושומרות על הזנה אחידה ורציפה של הלחם. הרצועות בעלות אישור
        למגע עם מזון והינן בעלות טקסטורה על פני שטח הרצועה, דבר המאפשר

להן אחיזה נכונה בכיכרות הלחם המשונעים.
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FDA

מכונות פריסת לחם

רצועות למכונות לפריסת לחם

חברת לאון פסח מספקת סכיני חיתוך שונים למאפיות. משוריות הלחם למכונות
הפריסה עשויות מפלדה באיכות גבוה מאוד המיועדת לסכינים רפואיות. בנוסף,

הסכינים עוברות תהליך של טיפול תרמי ולבסוף גימור של פוליש בכדי לספק סכין
איכותית ברמת גימור גבוה.

הסכינים מגיעות מוכנות להרכבה כאשר הלהב מגיע עם המחברים הרלוונטיים
לאותו דגם סכין בכדי לאפשר את ההרכבה.

באפשרותנו לתת מענה למגוון רחב של דגמי מכונות ומשוריות וזאת בנוסף
ליכולת לייצר סכינים מיוחדות לפי דרישת הלקוחות.

רצועות למכונות לפריסת לחם

BERKEL

אנו משלימים את משוריות החיתוך במגוון של סכינים עגולות לחיתוך בצקים
ומוצרי מאפה. הסכינים מגיעות עם להב חלק או משונן בהתאם לסוג המכונה וסוג

המוצר אותו חותכים.
בכדי לשפר את ביצועי הסכינים ולשם מניעת הדבקה של המוצר הנחתך לסכינים
ניתן לצפות את הסכינים בטפלון המצמצם באופן משמעותי את תופעת ההדבקה.

בין הדגמים ניתן למנות את המכונות:

OLIVER

   DELTA   JAC  DUMBRILL   GASPARIN

  VLB

 

 MONO  WABAMA

   HERLITZIUS

    NATIONAL

   UNIMAC     HARTMAN

    

HERSITAL
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רצועות כותנה -
פוליאסטר לשינוע

ועיבוד בצק
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במהלך הכנת הלחם מתבצעים מספר תהליכי לישה של הבצק כחלק מעיבוד
הבצק ומההתאמה של גודל גושי הבצק לתבניות לפני המעבר לתנורים. בנוסף

מתבצעים מספר תהליכי שינוע של הבצקים.
עד היום הפיתרון לשינוע בתהליכים אלו היה השימוש ברצועות בעלות שכבת

כותנה עליונה ושכבת כותנה תחתונה. רצועות אלו סובלות ממספר בעיות אשר
הרצועה החדשה כותנה – פוליאסטר באה לפתור.

ברצועה החדשה הוחלפה השכבה התחתונה בפוליאסטר במקום שכבת הכותנה.
שילוב זה של כותנה – פוליאסטר הינו בעל מספר יתרונות:
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KNIFE EDGE.

רצועות כותנה - פוליאסטר לשינוע ועיבוד בצק

ברצועות הכותנה – כותנה הבצק היה נוטה להדבק לתחתית הרצועה וגורם
לרצועה להחליק ולא לנוע ישר דבר אשר היה גורם בנוסף לקשיי הייצור גם
לנזק לחיבור הרצועה. ברצועה החדשה השכבה העליונה אשר באה במגע

נשמרה כשכבת כותנה עם היתרונות שלה בטיפול בבצקים בעוד שהשכבה
התחתונה הוחלפה לפוליאסטר אשר הבצק אינו נוטה להדבק אליו כמו לכותנה.

0.5כותנה נוטה לספוג  –  אחוז לחות בעוד שפוליאסטר סופג בין  ל 1 25 20
אחוז בלבד. שילוב זה מאפשר צמצום משמעותי של הצטברות זיהומים בצידה

התחתון של הרצועה אשר פחות נגיש לניקוי.
החלפת השכבה התחתונה אפשרה ייצור של רצועות דקות יותר דבר המאפשר

שימוש בגלילי רצועה בעלי קוטר קטן יותר ואף בשימושי

.1

.2

.3

2.4רצועות כותנה – פוליאסטר מגיעות בעובי של  ו  מ"מ 1.8
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