
Guia de equipamentos
Padarias



A COMPRA DE equipamentos é um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma padaria tanto 
a curto quanto a longo prazo. Afinal, além de garantir a qualidade dos produtos, bons equipamentos 
são aliados da produtividade dos funcionários e podem fazer uma diferença tremenda nas contas do 
seu estabelecimento.

Aparelhos novos têm maior eficiência energética e, quando obedecem a uma escolha racional de 
combustível, representam ainda mais economia. Com os constantes aumentos na conta de luz, a 
escolha pelo gás GLP se prova cada vez mais acertada na gestão moderna de padarias de diferentes 
portes. Gastos com energia representam cerca de 5% da receita de uma padaria. Testes realizados por 
uma das marcas líderes do mercado brasileiro de equipamentos apontam que o impacto financeiro dos 
fornos turbo a gás, a partir do consumo energético, é 50% menor que o dos elétricos1.

FORNOS TURBO A GÁS:
CONTA 50% MAIS BARATA QUE OS SIMILARES ELÉTRICOS

A boa notícia é que existe uma variada gama de equipamentos a gás, fabricados por diferentes 
empresas, e capazes de suprir as mais exigentes demandas com excelente custo-benefício também 
em termos de manutenção, assistência técnica e produtividade. São fornos, fritadeiras, cozedores, 
chapas, fogões, equipamentos multifuncionais (all-in-one), broilers (grelhas) e banhos-maria, muitos 
deles compactos, e com funcionalidades adaptadas aos novos desafios do seu dia a dia. Todos eles 
obedecem às normas de segurança oficiais da NR-12.

Mesmo em relação ao gás natural, o GLP tem se provado muito mais efetivo e até 45% mais barato de 
acordo com clientes. Este guia de equipamentos é uma boa amostra do que há de melhor, mais seguro 
e mais moderno para dar a vazão que o GLP Ultragaz merece para levar sua cozinha ao máximo do 
desempenho. Conheça esses portfólios, solicite uma visita técnica e confira o quanto vale a pena optar 
pelo GLP!

Boa leitura!
Ultragaz

1 Dados da fabricante Prática, linha Technipan, 2017.



Fornos



SEJA PARA PANIFICAÇÃO, confeitaria, biscoitos, gratinados e tantos outros produtos assados de uma 
padaria, os fornos turbo combinados a gás estão disponíveis, geralmente, em opções de 10, 20 e 40 GNs 
(bandejas gastronorm). Eles são muito versáteis. Cada forno combinado a gás representa, no mínimo, 4 
bocas de fogão.

FORNOS A GÁS ASSAM
COM QUALIDADE EM METADE DO TEMPO

Além do calor, agregam vapor e um sistema de ventilação interna que garante menor perda de 
temperatura. O resultado é o melhor assamento em menor tempo, além da melhora das propriedades 
organolépticas, ou seja, a conservação dos nutrientes, cor, textura, perfume e sabor dos alimentos.

Segundo Valentino Saccardo, responsável pela marca italiana Unox, comercializada pela Engefood no 
Brasil, os fornos a gás são tão rápidos quanto os elétricos no quesito aquecimento. Isso acontece devido 
ao sistema “blower” (turbina) e por meio da modulação de potência, com oscilação de +/-2°C. “É o que 
garante maior qualidade de cocção inclusive para produtos mais delicados, como os de confeitaria”, 
afirma. 

Apesar de não terem câmaras individuais reguláveis para diferentes temperaturas, os fornos a gás 
de hoje contam com alta tecnologia, assam em tempo até 50% menor, contam com acabamento em 
aço inoxidável e são verdadeiros aliados da produtividade. “Nos grandes centros urbanos, as padarias 
precisam ampliar os estoques de produtos. Assim, um empresário pode ter melhores resultados usando 
dois fornos a gás pequenos do que um forno elétrico com várias câmaras”, afirma José Ângelo de Sousa 
Jr, diretor de panificação da Prática.



LINHA BAKER TOP MIND MAPS 
(ENGEFOODS/UNOX)

LINHA CALLEJO HD 700 E 900
(ELVI)

FORNOS TURBO A GÁS FORNOS TURBO A GÁS

APTO PARA PADARIAS
DE TODOS OS PORTES

APTO PARA PADARIAS
DE MENOR PORTE

PREÇOS: de R$32.950 a R$45.930 PREÇOS: SOB CONSULTA

XEBC-10EU-GPR (10 BANDEJAS)
XEBC-06EU-GPR (4 BANDEJAS)

FOGHD 700
FOEHD 700
3 GNS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Trocadores de calor de alto desempenho sem 
necessidade de girar bandejas no forno.

- Visualização do real consumo de gás e água ao final de 
cada processo.

- Permite inserir toda a sua programação de produtos de 
panificação e confeitaria, com nome e foto, permitindo 
que qualquer pessoa na cozinha consiga operar o 
equipamento.

- Lavagem 100% automática com simples toque na tela.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aço inoxidável com câmara interna esmaltada.

- Painel de controle lateral, porta basculante e 
chaminé para extração de gases.

- Tem modelo específico para gás GLP.



LINHA TECHNIPAN
(PRÁTICA)

APTO PARA PADARIAS
DE MÉDIO E GRANDE PORTE

APTO PARA PADARIAS
DE GRANDE PORTE

PREÇOS: de R$15 a R$105 mil

G200 / G250 / G50 ROTOTURBO / RG650 / RFG6080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Totalmente em aço inoxidável e câmaras com 
cantos arredondados.

- Ocupam menos espaço, pois ficam na vertical.

- Isolamento térmico com lã de rocha.

- Contam com vidro duplo.

- Controle de temperatura e reversão de turbina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Totalmente em aço inoxidável e câmaras com 
cantos arredondados.

- Carro rotativo e carro fixo.

- Programação de 500 receitas no modelo básico.

- Controle de velocidade nas turbinas.

- Sistema de dumper (extrator de vapor).

FORNOS TURBO A GÁS FORNOS TURBO A GÁS



Comparativo de consumo

50% de economia*** de trabalho contínuo
** Turbo Gás Prática G200

ELÉTRICO E200 GÁS G200

Consumo médio estimado / h Consumo médio estimado / h

Consumo médio estimado / 6h* Consumo médio estimado / 6h*

11 kW x R$ 0,50 / kW= R$ 5,50 / h 800 g x R$ 3,50 / kW GLP= R$ 2,80 /h

R$ 5,50 / h x 6h= R$ 33,00 R$ 2,80 / h x 6h= R$ 16,80



FORNO
MULTIFUNCIONAL
(ALL-IN-ONE)

Ele substitui grelhas, frigideiras, panelas e fogões, 
sendo capaz de receber alimentos crus, congelados, 
quentes e semicozidos; preparando ao mesmo 
tempo produtos diferentes como snacks, pães, 
bolos, biscoitos, salsichas grelhadas, omeletes e 
panquecas.



LINHA SELF COOKING CENTER 
(RATIONAL)

APTO PARA PADARIAS
DE MÉDIO E GRANDE PORTES

PREÇOS: de R$41.117 a R$65.140

TIPO 61 / TIPO 101
(10 BANDEJAS)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aparelho versátil, capaz de preparar diferentes 
tamanhos e quantidades de produtos de padaria 
numa área de apenas 1m2! Usabilidade intuitiva.

- Sistema autônomo que toma decisões necessárias 
para deixar o produto no ponto, como ajustar a 
temperatura e o tempo de cocção.

- Limpeza automática programável.

FORNOS TURBO A GÁS



FORNO PARA PIZZA FRITADEIRA

APTO PARA PADARIAS
DE TODOS OS PORTES

APTO PARA PADARIAS
MENOR PORTE (1822)
MAIOR PORTE (1828)

PREÇOS: SOB CONSULTA PREÇOS: SOB CONSULTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Produz até 30 pizzas de 400mm 
por hora, atingindo 550ºC de 
temperatura com baixo consumo 
de gás.

- Tem lastro de 454 mm, base de 480 
mm.

- Pesa 36 kg. Cúpula de alumínio 
escovado com visor e corpo com 
pintura exclusiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Queimadores de alta potência e 
defletores internos: absorvem mais 
rapidamente o calor e garantem 
retomada rápida da temperatura

- Tanque tipo “zona fria”.

- Temperatura regulável de 90°C a 200°C.

- Válvula principal bloqueadora de gás, 
limite de segurança e chama-piloto.

- Dreno frontal tipo válvula de esfera de 
fecho rápido.

PRO 40 A
(DI VOLPI) JJAC - LINHAS 1822 E 1828



CHAPA COZEDOR

APTO PARA PADARIAS
DE TODOS OS PORTES

APTO PARA PADARIAS
DE TODOS OS PORTES

PREÇOS: SOB CONSULTA PREÇOS: SOB CONSULTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Disponível em modelo 
específico para GLP nas 
superfícies lisa, 50% lisa e 
50% ranhurada, e totalmente 
ranhurada.

- Toda em aço inoxidável.

- Queimador esmaltado.

- Regulagem de chama.

- Calha lateral para escoamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Seis cestos para cozimento 
com alça ergonômica que evita 
escorregamento pelas mãos.

- Ladrão para controle do nível da 
água.

- Regulagem de chama e 
termostato.

- Queimador tubular esmaltado.

- Sistema de acendimento 
manual.

LINHAS CALLEJO HD 700 E 900
(ELVI)

LINHAS CALLEJO HD 700 E 900
(ELVI)



CHAR BROILER BANHO-MARIA

APTO PARA PADARIAS
DE TODOS OS PORTES

APTO PARA PADARIAS
DE TODOS OS PORTES

PREÇOS: SOB CONSULTA PREÇOS: SOB CONSULTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Disponível em modelo 
específico para GLP.

- Grelha e difusores em ferro 
fundido.

- Construção em aço inoxidável.

- Zona de aquecimento com 
controle independente e 
regulagem de chama.

- Queimador tubular esmaltado

- Bandeja para coleta de gordura 
e resíduos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Construção em aço inoxidável.
- Regulagem de chama.
- Queimador tubular esmaltado.
- Controle de temperatura por 

termostato.
- Ajuste de altura e nivelação.
- Tem modelo específico para GLP.

LINHAS CALLEJO HD 700 E 900
(ELVI)

LINHAS CALLEJO HD 700 E 900
(ELVI)



Gostou?
Esperamos que sim! Nesse caso, entre em contato 
com os fabricantes dos equipamentos para obter 
mais informações sobre eficiência, preços e 
condições de pagamento. 

Aproveite, solicite uma visita técnica e conheça 
também todas as facilidades da Ultragaz para 
instalação e fornecimento do gás GLP na sua 
padaria.

Agradecemos a sua leitura!

Um abraço e até mais!
Ultragaz

VISITA TÉCNICA
GRATUITA! Clique aqui e 

solicite a sua.

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_padarias_a?
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_padarias_a?

