
CATÁLOGO DE COCÇÃO

REV. 05/2022



02 | Macom  Macom | 03 

Fundada em 1972, a MACOM é líder nacional no mercado de equipamentos para Food Service. 
Valoriza acima de tudo a qualidade de seus produtos e mantém-se fiel aos seus valores:
Integridade, Experiência e Inovação.
Sua trajetória sempre foi marcada por uma permanente evolução técnica, pelo desenvolvimento 
de produtos inovadores e por manter um relacionamento próximo e duradouro com clientes,
parceiros e colaboradores.

Grupo emprega mais de 13.000 pessoas

Faturamento anual médio do grupo 
de 2,6 Bilhões de dólares

Média de160 mil máquinas de gelo 
fabricadas por ano.

Média de 210 mil unidades de 
refrigeração fabricadas por ano

Empresa da Multinacional 
Japonesa Hoshizaki

Grupo atende clientes em mais de 62 países

Unidade Guarulhos (Matriz) Show Room Recife (Filial)

Marca Líder no Mercado de 
Food Service



    Conceituada como um laboratório, um espaço de experiências 
práticas, carinhosamente descrita pelos chefs, parceiros 
e clientes que já a visitaram como a “Disneylândia das 
cozinhas”, a MacomLab possui modernos equipamentos de 
cocção e refrigeração, destacando o forno a carvão Braseiro e a 
fritadeira automatizada EasyCook. 
    A cozinha MacomLab, é muito mais que uma cozinha experimental, 
ela propicia ao visitante a experiência de uma cozinha Macom,
equipada com altíssima tecnologia, conta com fornos inteligentes, 
fritadeiras automáticas, ultracongelador programável, máquinas de 
gelo de última geração, entre outros itens. 
   E para desmistificar o uso da tecnologia dentro das cozinhas 
profissionais, mostrando toda eficácia de tanta inovação 
em um fluxo de trabalho ministramos periodicamente
o workshop INNOVATION DAY, onde nossos Chefes 
corporativos apresentam ao vivo, em uma linguagem 
simples, clara e abrangente, a produção de um 
cardápio customizado, mostrando as características
dos equipamentos de acordo com a operação e necessidade 
dos clientes.

   A cozinha MacomLab está disponível para visitação para parceiros, 
clientes, empreendedores e investidores do setor de food service. 
Para agendar uma visita, entre em contato através do e-mail:
marketing@acosmacom.com.br

MacomLab
Cozinha Show

Clientes
Alguns de nossos

Redes

Gastronomia

Hotéis

Hospitais
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 MODULARIDADE 
Combinação livre de montagem dos equipamentos em 
blocos centrais ou de encosto. Os equipamentos podem 
ser apoiados em balcões refrigerados ou módulos base.

 ALTO DESEMPENHO 
Grande capacidade de produção, eficiência 
e rápida resposta térmica.

 OPERAÇÃO SIMPLES 
Comandos fáceis e intuitivos

 DURABILIDADE E ROBUSTEZ 
Materiais de alta qualidade e fabricação precisa, 
equipamentos feitos para durar.

  SEGURANÇA 
Sistemas de segurança exclusivos.

  HIGIENE 
Superfícies lisas e componentes desmontáveis.

  ERGONOMIA 
Melhores condições para operadores, proporcionando 
mais conforto,produtividade e segurança. 

  ECONOMIA 
Eficiência com baixo consumo de energia, 
melhor custo benefício do mercado.
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Apresentamos três linhas de cocção profissional: Série 700 , Série 900 e Premium.

São mais de 150 modelos de equipamentos com alto desempenho, funcionais, seguros, confiáveis e fáceis de usar.  
Eles apresentam construção modular e funcionamento a gás ou elétrico. 

Podem ser combinados das mais variadas formas para se adequar ao 
tamanho, às características e necessidades do seu negócio.
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COCÇÃOSUMÁRIO
02 e 03 04

05 06

07

26 - 39 40 - 55

08 - 25

Institucional Clientes

Cozinha Macom Lab Sumário

Cocção Cocção - Série 700

Cocção - Série 900 Cocção - Premium

Série 700 - Série 900 - Premium
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Sistema exclusivo de fácil acendimento e chama 
piloto; 

Opções de cuba com capacidade para 35 ou 70 
litros;
 
Opção de cuba para comportar 1 ou 
2 GNs 1/1 – 150 (não inclusas);

Construção em aço inox; 

Queimadores tubulares de alta performance em 
aço esmaltado;

“Chaminé” de segurança para expelir gases 
provenientes da queima do gás;

Proteção termoelétrica contra falta de chama 
(220V – Mono/Bifásica); 

Sistema de drenagem frontal;

Termostato para controle de temperatura (*opcional 
no gás);

Versões a Gás GLP ou Natural;

Módulo base opcional;

Equipamento modular compatível com a linha 
macom 700.

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

BANHO MARIA A GÁS BANHO MARIA ELÉTRICO
SÉRIE 700 SÉRIE 700
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360 x 745 x 245

720 x 745 x 245

GN
GLP
GN
GLP

35

70

0,35

0,70

3.312

6.624
-

-

-

-

-

-

-

-
0,29

0,58

13.142

26.284

BM71C-N/G

BM72C-N/G

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hLitros m3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIACAPACIDADE CONSUMO

Opções de cuba com capacidade para 35 ou 70 
litros;

Opção de cuba para comportar 1 ou 2 GNs 1/1 – 
150 (não inclusas);
 
Construção em aço inox; 

Sistema de drenagem frontal;

Resistência elétrica de contato em aço inox; 

Potência térmica de até 26.284 BTUs (versão a 
gás GLP); 

Versões a Gás GLP ou Natural;

Versões elétricas com 1.600 Watts e 3.200 Watts 
de potência;

Alimentação 220V – Mono/Bifásica;

Módulo base opcional;

Equipamento modular compatível com a linha 
macom 700.

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

360 x 745 x 245

720 x 745 x 245

35 1,6 220V monofásico 

220V monofásico 70 3,2

BM71C-2M

BM72C-2M

L x P x A mm kW TensãoLitros
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIA VOLTAGEMCAPACIDADE

Elétrico

Elétrico

A linha de banho maria da Macom foi desenvolvida para expor 
e conservar a temperatura dos alimentos durante o período 
de serviço. Sua construção consiste em uma cuba robusta 
dimensionada para recipientes gastronorm e fácil higienização. 
Equipamento modular para combinações com toda a linha 700 
da Macom.

A linha de banho maria da Macom foi desenvolvida para expor 
e conservar a temperatura dos alimentos durante o período 
de serviço. Sua construção consiste em uma cuba robusta 
dimensionada para recipientes gastronorm e fácil higienização. 
Equipamento modular para combinações com toda a linha 700 
da Macom.

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural (Alimentação elétrica) - 220V
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CHAPA A GÁS CHAPA ELÉTRICA
SÉRIE 700 SÉRIE 700

Chapa (superfície quente) em aço carbono, com 
25mm de espessura! 

Controle de temperatura por termostato; 

Resistência elétrica em aço inox; 

Manípulos em baquelite; 

Sistema exclusivo de fácil acendimento e chama 
piloto; 

Disponível em 3 tamanhos (36cm, 72cm e 1,08m);

Construção em aço inox;
 
Gaveta coletora de resíduos em aço inox;

Potência de 4kW, 8kW ou 12kW (de acordo com 
tamanho); 

Módulo de base opcional.Modelo CH73C com 2 
zonas de temperatura com controle individual;

Equipamento modular compatível com a linha 
macom 700.

POR QUE ESCOLHER
MACOM?
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360 x 745 x 245

1080 x 745 x 245

720 x 745 x 245

1080 x 745 x 245

4.000

12.000

220V Mono/Bifásica

220V Mono/Bifásica

220V 

380V 

8.000

12.000

CH71C-2M

CH73C-2T

CH72C-2M

CH73C-3T

L x P x A mm W Tensão
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIA CONSUMO

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Chapa (superfície quente) em aço carbono, com 
25mm de espessura! 

Ajuste de graduação da chama;
 
Queimadores tubulares de alta performance em 
aço esmaltado;

Manípulos em baquelite; 

Sistema exclusivo de fácil acendimento e chama 
piloto; 

Disponível em 3 tamanhos (36cm, 72cm e 1,08m); 

Construção em aço inox; 

Proteção termoelétrica contra falta de chama 
(220V – Mono/Bifásica);

Gaveta coletora de resíduos em aço inox;

Versões a Gás GLP ou Natural;
 
Módulo de base opcional;

Equipamento modular compatível com a linha 
macom 700.

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

360 x 745 x 363 355 x 510 355 x 510

1080 x 745 x 363 1075 x 510 1075 x 510

1075 x 510

720 x 745 x 363 715 x 510 715 x 510

GN
GLP

GN
GLP

GN
GLP

0,36

1,09

0,73

3.456

10.368

6.912
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
0,30

0,90

0,60

13.713

41.140

27.426

CH71C-N/G

CH73C-N/G

CH72C-N/G

L x P x A mm mm mmkcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕES ÁREA DE COCÇÃO ÁREA DE COCÇÃOTIPO DO GÁS POTÊNCIA CONSUMO

As chapas a gás da Macom foram desenvolvidas para obter 
grelhados com rapidez, mantendo sua suculência, com uma 
selagem perfeita e uniforme. O resultado é obtido através de 
uma chapa de 25mm de espessura e os queimadores de alta 
performance, garantindo rápida transmissão e reposição de 
calor aos alimentos.

As chapas elétricas da Macom foram desenvolvidas para 
obter grelhados com maior rapidez, mantendo sua suculência, 
com uma selagem perfeita e uniforme. O resultado é obtido 
através de uma chapa de 25mm de espessura e conjunto de 
resistências planas, garantindo rápida transmissão e reposição 
de calor aos alimentos. 

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural (Alimentação elétrica) - (2T) - 220V | (3T) - 380V



(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

POR QUE ESCOLHER
MACOM?
O char broiler é um equipamento que possui pesadas grelhas 
de ferro fundido garantindo uma maior retenção de calor de 
forma uniforme. Semelhante as churrasqueiras convencionais, 
porém com uma menor emissão de fumaça, tornando-o ideal 
para uso em ambientes fechados. O resultado é alimentos 
grelhados com marcação intensa e um sabor levemente 
defumado que lembra o popular churrasco.     

CHAR BROILER A GÁS
SÉRIE 700

Construção em aço inox;

Grelhas de ferro fundido com maior retenção de 
calor;

2 opções de ajuste de altura da grelha, com duas 
opções de contato e marcação, permitindo grelhar 
com eficiência também peixes e alimentos mais 
delicados;

Queimadores duplos, alta temperatura controlada 
através de dois ajustes de chama;

Exclusivo sistema de acendedor com chama 
piloto, que dá maior segurança ao operador;

Gaveta de resíduos que facilita a limpeza;

Defletores em aço inox, que queimam a gordura, 
gerando chamas rápidas sobre a proteína e 
defumando-a levemente, trazendo o salor de 
churrasco;

Equipamento modular compatível com a linha 
Macom 700;

Módulo de base opcional.

360 x 745 x 245 1

2

21080 x 745 x 245

720 x 745 x 245

GN
GLP

GN
GLP

GN
GLP

1,18

3,94

2,36

11.232

37.440

22.464
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
0,98

3,26

1,96

44.568

148.562

89.140

CB71C-N/G

CB72C-N/G

CB73C-N/G

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕES ZONASTIPO DO GÁS POTÊNCIA CONSUMO

O conservador de frituras mantém através de uma resistência 
de cerâmica infravermelho. a crocância e temperatura de 
alimentos fritos, de acordo com a vida útil de cada alimento. 
Isso garante a manutenção das características organolépticas 
dos alimentos.     

CONSERVADOR DE FRITURAS
SÉRIE 700

Elétrico

Elétrico

360 x 745 x 658

720 x 745 x 764

618

1.460 GN 1/1 - 150

GN 1/1 - 150CF71C-A2M

CF72C-2M

L x P x A mm W
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIA CAPACIDADE

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Construção em aço inox;

Cuba para receber recipientes Gastronorm 
(até 1/1 – 150) com fundo perfurado para escorrer 
o óleo;

Aquecimento por irradiação através de resistência 
elétrica de cerâmica infravermelha;

Bandeja intermediária de separação da fritura;

Botão liga-desliga de operação;

Equipamento modular compatível com a linha 
Macom 700;

Módulo de base opcional. 
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Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

(Alimentação elétrica) -  220V 



POR QUE ESCOLHER
MACOM?

COZEDOR DE MASSAS
SÉRIE 700

Cuba para 44 litros;

Acompanha 09 cestos pequenos e 01 cesto 
grande;

Cesto menor com 1,8L de capacidade e cesto 
maior com 27L de capacidade;

Válvula de segurança – fluxo de gás cessa se 
chama piloto apagar;

Exclusivo sistema de acendimento de chama 
piloto;

2 trocadores de calor tubulares de alto 
desempenho;
  
Conexão com registro para entrada da água e 
dreno;

Construção em aço inox;

Rápida recuperação de temperatura; 

Pés reguláveis para nivelamento perfeito.

400 x 786 x 1162 GN
GLP

1,4013.250
--

--
1,1652.570CZ71C-AN-AG

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIA CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Desenvolvido para realizar o cozimento de diversos tipos 
de massas, construído em aço inox resistente à oxidação, 
desgaste, água salgada e amido. Fornece 9 cestos para 
cozimentos de porções individuais e um cesto do tamanho da 
cuba para pré-cozimento.

FOGÃO FRANCÊS
SÉRIE 700

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Construção em aço inox;

Chapa quente em aço carbono com anel central;

Queimador a gás de alto rendimento em ferro 
fundido;

Válvulas de gás com ajuste da graduação de 
chama;

Bandejas coletoras de resíduos em aço inox;

Pode ser apoiado em módulos base, fornos, 
tampo de refrigeradores ou em mesas;

Equipamento modular, pode ser acoplado  
compatível com a linha Macom 700;

Módulo base opcional.

720 x 745 x 245
GN
GLP 1 0,797.488

--
--

0.6520.712FP72C-N/G

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIAQUEIMADORES CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Indicado para cocção de alimentos que exigem níveis de 
aquecimento gradual e simultâneo com temperatura máxima 
no centro da chapa e menor nas laterais. Aquecido com 
potente queimador embaixo da chapa feita de aço carbono 
que funciona como um acumulador de calor.
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Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit



POR QUE ESCOLHER
MACOM?

FOGÃO
SÉRIE 700

Construção em aço inox e grelha em ferro 
fundido;

Grelha contínua que aumenta a área de cocção 
em 24% e facilita o deslizamento das panelas;

Queimadores podem ser trocados de lugar sem 
perder rendimento e sem a necessidade de 
regulagem no queimador, facilitando assim a 
limpeza;

Linha dupla de chama;

Coroa em ferro fundido;

Fogão a gás, sem necessidade de ponto 
elétrico;

Equipamento modular que pode ser parte de 
blocos de cocção da mesma série (700);

Pode ser apoiado em módulos base (opcionais), 
em fornos, em tampos de refrigeradores ou em 
mesas;

Sapatas reguláveis que garantem nivelamento 
perfeito;

Disponível pra GLP e Gás Natural.

Construção em aço inox;

Banho-maria elétrico com recipientes 
Gastronorm 1/6 – 150 mm e tampa;

Grelhas do fogão em ferro fundido;

Queimadores  do fogão em ferro fundido com 
linha de chama dupla;

Válvulas de gás com ajuste da graduação de 
chama;

Bandeja coletora de resíduos inferior e superior;

Banho Maria com drenagem frontal;

Resistência elétrica de contato feita em aço 
inox, com 1200W de potência;

Controle de temperatura por termostato de 
contato;

Pode ser apoiado em módulos base, fornos, 
tampo de refrigeradores ou em mesas, 
formando blocos de cocção com equipamentos 
da série 700 da Macom;

Grelha contínua que aumenta a área de cocção 
em 24% e facilita o deslizamento das panelas.

360 x 745 x 245

1080 x 745 x 245

720 x 745 x 245

GN
GLP

GN
GLP

GN
GLP

2

6

4

0,91

2,71

1,82

8.611

25.934

17.222
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
0,75

2,25

1,50

34.169

102.508

68.388

FE71C-N/G

FE72C-N/G

FE73C-N/G

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIAQUEIMADORES CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Solução ideal para fast food e gastronomia de pequeno e médio 
porte, o fogão é o mais versátil dos equipamentos de cocção. 
Seus queimadores de alta potência garantem agilidade e 
maior produtividade.

FOGÃO COM BANHO MARIA
SÉRIE 700

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

720 x 745 x 245

1080 x 745 x 245

GN
GLP
GN
GLP

2 2

3 3

1,58

2,36

14.976

22.464
-

-

-

-

-

-

-

-
1,30

1,96

59.424

89.137

FB72C-N/G

FB73C-N/G

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIAQUEIMADORES POTÊNCIA 

BANHO-MARIA CONSUMO

POR QUE ESCOLHER
MACOM?
Desenvolvido para atender cozinhas modernas com robustez 
e durabilidade, a junção do fogão com banho maria elétrico 
traz otimização do espaço e maior versatilidade e facilidade 
de uso. Entregam juntos agilidade e potência nos processos 
de cocção.
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Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit



POR QUE ESCOLHER
MACOM?

FOGÃO COM FORNO
SÉRIE 700

1080 x 745 x 921

720 x 745 x 921

GN
GLP

GN
GLP

6

4

2,71

1,82

25.934

17.222

-

-

-

-
-

-

-

-

2,25

1,50

102.508

68.388
FF72C-N/G

FF73C-NG-A/P 

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIAQUEIMADORES CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Prático e eficiente, o fogão com forno, construído em aço 
inox, com grelha contínua de ferro fundido que permite o 
deslizamento da panela com aumento na área útil de cocção 
em 25%. Os queimadores podem ser trocados de posição sem 
perder rendimento ou regulagem.

Construção extra reforçada em aço inox;

Grelhas tipo radiante em ferro fundido;

Queimadores a gás de alto rendimento, em 
ferro fundido com 2 linhas de chama;

Válvulas de gás com ajuste de graduação de 
chama;

Bandejas coletoras de resíduos em aço inox;

Manípulos em baquelite;

Proteção traseira em inox;

Controle de temperatura por termostato;

Capacidade do forno 85L;

Opção para GLP ou Gás Natural;

Pés ajustáveis para um nivelamento perfeito;

Equipamento modular compatível com a linha 
700.

SÉRIE 700
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Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

540 x 745 x 614GN
GLP

0,999.389
--

-
37.255FR71-N/G

L x P x A mm kcal/h BTU m3 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIA CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Cozedor multifuncional para cocção seca e úmida. Equipamento 
versátil ideal para preparo de grelhados de chapa, frituras 
por imersão, cozimentos variados e banho maria. Ideal para 
restaurantes institucionais ou hospitais.

Temperatura de trabalho de 50°C a 250°C;

Sistema basculante leve e suave com 
acionamento manual e trava de segurança contra 
fechamento acidental;

Ajuste de temperatura ideal para cada alimento 
ou processo;

Panela basculante de 25 litros em aço inox;

Queimadores a gás GLP ou Gás Natural de alto 
rendimento tipo multitubular;

Cantos arredondados e faces inclinadas para 
facilitar a retirada de alimentos;

Tampa articulável e autossustentável na posição 
fechada e aberta;

Construção em aço inox;

Estrutura base de apoio opcional;

Capacidade de 25L para cozimento e 9L para 
fritura;

Estrutura base de apoio (opcional);

Pés ajustáveis para um nivelamento perfeito.

FRIGIDEIRA BASCULANTE

-
0,82

kg/h/h 



POR QUE ESCOLHER
MACOM?

FRITADEIRA A GÁS
SÉRIE 700

400 x 785 x 1160

400 x 785 x 1160

GN
GLP

GN
GLP

12,5 + 12,5

25

2,20

2,20

20665

20665

-

-

-

-
-

-

-

-

1,80

1,50

82000

82000FTC1-AN/AG

FTC2-AN/AG

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hL m3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIACAPACIDADE CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

As fritadeiras de alto desempenho da linha FTC da Macom 
são reconhecidas pela sua robustez e agilidade para alcançar 
a temperatura de trabalho e na retomada de temperatura. Isso 
garante a selagem perfeita na fritura resultando em alimentos 
fritos sequinhos e crocantes mesmo com carga total.

Temperatura de trabalho de 80°C a 210°C;

4 trocadores de calor, tubulares de alto 
desempenho;

Opção de 1 (25 litros) ou 2 cubas (12,5 litros 
cada);

Opção de alimentação para Gás Natural ou 
GLP;

Zona fria no fundo do tanque evita que 
sedimentos se queimem;

Controle de temperatura por termostato;

Válvula de segurança, fluxo de gás cessa se a 
chama piloto apagar;

Termostato de segurança que previne o 
superaquecimento do óleo;

Sistema de acendimento com chama piloto;

Dreno frontal;

Painel de controle e proteção;

2 cestos de fritura inclusos.

SÉRIE 700
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Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

FRITADEIRA ELÉTRICA

(Alimentação elétrica) - (2T) - 220V | (3T) - 380V

Desenvolvidas para trabalhar com fritura por imersão em óleo 
ou gordura vegetal hidrogenada, com temperaturas entre 
80°C a 190°C. Possuem zona fria, um espaço abaixo das 
resistências onde são acumulados os sedimentos e partículas.

400 x 785 x 1160

400 x 785 x 1160

Elétrico

Elétrico

16000

16000

25

12,5 + 12,5

FTC1-2TA / 3TA

FTC2-2TA / 3TA

L x P x A mm W Litros
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIA CAPACIDADE

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Temperatura de trabalho de 80°C a 190°C;

Resistencia elétrica tubular basculante em aço 
inox;

16.000 Watts de potência;

Opção de 1 (25 litros) ou 2 cubas (12,5 litros 
cada);

Opção de alimentação para 220v ou 380v;

Zona fria no fundo do tanque evita que 
sedimentos se queimem;

Controle de temperatura por termostato;

Dreno frontal;

Painel de controle e proteção;

2 cestos de fritura inclusos;

Pés ajustáveis e rodízios opcionais;

Botão liga/desliga com sinalizador luminoso de 
operação;

Construção em aço inox.

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit



SALAMANDRA A GÁS
SÉRIE 700

SALAMANDRA ELÉTRICA
SÉRIE 700

(+GA) - Gás GLP | (+NA) - Gás Natural 

Perfeitas para finalização de pratos, as Salamandras 
Macom são ótimas para gratinar ou tostar pratos prontos 
com o aquecimento na parte superior interna, onde o calor é 
direcionado para a parte de cima dos alimentos.

Perfeitas para finalização de pratos, as Salamandras 
Macom são ótimas para gratinar ou tostar pratos prontos 
com o aquecimento na parte superior interna, onde o calor é 
direcionado para a parte de cima dos alimentos.

711 x 425 x 421711 x 425 x 439GN
GLP Elétrico 1700

0,363.600
--

--
0,3114.285SAL-NA/GA SAL-2MA

L x P x A mmL x P x A mm kcal/h BTU Wkg/hm3 /h 
DIMENSÕESDIMENSÕESTIPO DO GÁS ENERGIA POTÊNCIAPOTÊNCIA CONSUMO

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Grelha removível cromada com textura lisa e 
cabo de baquelite;

6 níveis de ajuste de altura;

Capacidade para receber GN 1/1 (Não inclusa)

Resistências em aço inox;

Construção em aço inox;

Sapatas ajustáveis para um nivelamento perfeito;

Grelha removível cromada com textura lisa e 
cabo de baquelite);

6 níveis de ajuste de altura;

Capacidade para receber GN 1/1 (Não inclusa);

Chaminé em aço inox;

Aquecimento superior com queimadores 
infravermelhos;

Construção em aço inox;

Sapatas ajustáveis para um nivelamento 
perfeito;

Opções em GLP ou gás natural.
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Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

(2MA) - 220V 



POR QUE ESCOLHER
MACOM?

MÓDULOS NEUTROS 
SÉRIE 700

360 x 745 x 245

720 x 745 x 245

MN71C-S/G/C

MN72C-S/G

L x P x A mm
DIMENSÕES

O Módulo Neutro da Aços Macom é ideal para utilização 
como plano de trabalho entre equipamentos da linha 700 
para cozinhas profissionais. Construído em aço inoxidável. 
Compatível com módulo de base aberto ou com portas.

Construção em aço inox;

Painel frontal em aço inox;

Gaveta opcional;

Módulo base para apoio (Item opcional);

Sapatas ajustáveis para um nivelamento 
perfeito;

Cuba opcional medindo 305 x 407 x 170 mm.

MÓDULOS DE BASE
SÉRIE 700

Base construída em aço inox com estrutura reforçada para 
suportar os equipamentos de cocção da linha 700 da Macom. 
Disponíveis modelos abertos ou com portas.

360 x 600 x 655

1080 x 600 x 775

720 x 600 x 655

1440 x 600 x 655

1

3

2

4

ME71C-XX

ME73C-XX

ME72C-XX

ME74C-XX

XX
XX
XX

XX

(+A) - Módulo base de encosto aberto

(+S) - Módulo simples

(+P) - Módulo base de encosto com porta

(+G) - Módulo gaveta

(+AP) - Módulo base de encosto aberto 
com prateleira intermediária

(+C) - Módulo com cuba
(+AP) - Módulo base de encosto com porta 
e prateleira intermediária

L x P x A mm
DIMENSÕES PORTAS

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

OPÇÕES:

OPÇÕES:

Construção em aço inox;

Serve de base para diversos equipamentos 
da linha 700 macom;

Pés ajustáveis para um alinhamento perfeito;

Porta e prateleiras opcionais;

Rodízios opcionais.
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Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit



kg/h

SÉRIE 900
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80,2

32,7BM91-2M

BM92-2M

Litros
CAPACIDADE

BANHO-MARIA ELÉTRICO
SÉRIE 900

Ideal para manter os alimentos aquecidos em temperatura 
segura contra contaminações durante o período de serviço. 
Sua construção consiste em uma cuba robusta dimensionada 
para recipientes gastronorm.

450 x 975 x 287

900 x 975 x 287

Elétrico

Elétrico

2,8

5,5

L x P x A mm kW
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIA

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Construção em aço inox;

Capacidade em litros 32,7 e 80,2 litros;

Opções de Cuba para 1 ou 2 GN’s 1/1 ou 1/3  
150; 

Controle de temperatura por termostato;

Temperatura de trabalho de +20°C a +95°C;

Manípulos em baquelite;

Sistema de drenagem frontal;

Sapatas ajustáveis para um nivelamento 
perfeito;

Resistência elétrica de contato em aço inox;

Módulo de base opcional.

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

BANHO-MARIA A GÁS  
SÉRIE 900

900 x 975 x 287

450 x 975 x 287

GN
GLP

GN
GLP

80,2

32,7

1,05

0,52

9960

4979

-

-

-

-
-

-

-

-

0,87

0,43

39520

19.758BM91-N/G

BM92-N/G

L x P x A mm kcal/h BTULitros m3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIACAPACIDADE CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Ideal para manter os alimentos aquecidos em temperatura 
segura contra contaminações durante o período de serviço. 
Sua construção consiste em uma cuba robusta dimensionada 
para recipientes gastronorm.

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Construção em aço inox;

Capacidade em litros 32,7L e 80,2 L;

Opção para gás natural ou GLP;

Opções de Cuba para 1 ou 2 GN’s 1/1 ou 1/3  
150;

Queimadores tubulares em aço esmaltado;

Proteção termo-elétrica contra falta de gás;

Controle de temperatura por termostato elétrico;

Temperatura de trabalho de +20°C a +85°C;

Manípulos em baquelite;

Chaminé de saída de gases em aço inox;

Sistema de drenagem frontal;

Módulo de base opcional;

Sapatas ajustáveis para um nivelamento 
perfeito.

(+2T) - 220V - Trifásico | (+3T) - 380V - Trifásico
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(+2T) - 220V - Trifásico | (+3T) - 380V - Trifásico

As chapas elétricas da Macom foram desenvolvidas para 
obter grelhados com maior rapidez, mantendo sua suculência, 
com uma selagem perfeita e uniforme. O resultado é obtido 
através de uma chapa de 25mm de espessura e conjunto de 
resistências planas, garantindo rápida transmissão e reposição 
de calor aos alimentos.

As chapas elétricas da Macom foram desenvolvidas para obter 
grelhados com maior rapidez, mantendo sua suculência, com 
uma selagem perfeita e uniforme.  O resultado é obtido através 
de uma chapa de 25mm de espessura.

450 x 975 x 331

900 x 975 x 331

Elétrico

Elétrico

7000

14000

CH91C-2T/3T

CH92C-2T/3T

L x P x A mm W
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIA

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Chapa de cocção com 25 mm de espessura! 
Selagem perfeita e preparos mais rápidos;

Potência para grandes demandas de cozinhas 
industriais;

Fácil limpeza;

Equipamento robusto;

Construção extra reforçada em aço inox;

Resistências em aço inox, de 7kW e 14kW;

Controle de temperatura por termostato;

Gaveta coletora de resíduos;

Sapatas ajustáveis para um nivelamento 
perfeito;

Módulo base de apoio opcional.

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

CHAPA A GÁS
SÉRIE 900

900 x 960 x 985

450 x 960 x 985

GN
GLP

GN
GLP

697 x 446 697 x 446

692 x 896 692 x 8962,71

0,52

25.934

4979

-

-

-

-
-

-

-

-

2,25

0,43

102.508

19.758CH91-N/G

CH92-N/G

L x P x A mm kcal/h BTUmm mmm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIAÁREA DE COCÇÃO ÁREA DE COCÇÃOCONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Chapa de cocção em 25mm de espessura! 
Selagem perfeita e preparos rápidos;

Válvula com ajuste gradual de chama;

Sistema de acendimento externo;

Construção em aço inox;

Queimadores tubulares em aço inox;

Módulo base com porta inclusa;

Rodízios opcionais;

Gaveta coletora de resíduos;

Manípulos em baquelite;

Chaminé de saída de gases em aço inox;

Sistema de drenagem frontal;

Pés com sapatas ajustáveis;

Módulo de base opcional.

CHAPA ELÉTRICA
SÉRIE 900

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

kg/h



POR QUE ESCOLHER
MACOM?

CALDEIRÃO
SÉRIE 900

906 x 1142 x 1136
GN
GLP 180

2,2020.665
--

--
1,8082.000CA92C-N/G

L x P x A mm Litros kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIACAPACIDADE CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Ideal para o cozimento de diversos tipos de alimentos em 
grande quantidade, proporcionando uma cocção uniforme 
através de seu gerador de vapor. Oferece grande agilidade na 
cocção de grandes volumes de carnes, legumes, arroz, feijão, 
molhos e massas.

Capacidade de 180 litros;

Sistema de acendimento automático; 

Disponível para gás natural ou GLP;

Construção reforçada em aço inox;

Gerador de vapor com sistema hermético;

Tampa com mola de abertura;

Queimadores de alto rendimento;

Manômetro com indicação da pressão de 
trabalho;

Panela de aço inox com cantos arredondados, 
maior facilidade de limpeza;

Válvula de segurança, aeração e purga;

Torneira de entrada de água com bica para 
abastecimento de panela;

Proteção contra falta de chama.
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CHAR BROILER
SÉRIE 900

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

O Char Broiler é um equipamento que possui pesadas grelhas 
de ferro fundido garantindo uma maior retenção de calor de 
forma uniforme. semelhante as churrasqueiras convencionais, 
porém com uma menor emissão de fumaça quando comparado 
à uma churrasqueira convencional. O resultado é alimentos 
grelhados com marcação intensa e um sabor levemente 
defumado como churrasco.

450 x 975 x 331

900 x 975 x 331

GN
GLP
GN
GLP

1,24

2,48

11.808

23.616
-

-

-

-

-

-

-

-
1,03

2,06

46.854

93.708

CB91C-N/G

CB92C-N/G

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIA CONSUMO

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Grelhas em ferro fundido;

Transmissão de calor por radiadores em ferro 
fundido;

Construção em aço inox;

Queimadores tubulares em aço esmaltado;

Gaveta coletora de resíduos;

Manípulos em baquelite;

Ajuste de fogo alto e baixo;

Disponível para gás natural ou GLP;

Módulo base de apoio opcional;

Sapatas ajustáveis para um nivelamento 
perfeito;

Exclusivo sistema de acendedor com chama 
piloto, que da maior segurança ao operador.
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Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit



POR QUE ESCOLHER
MACOM?

FOGÃO DE ENCOSTO
SÉRIE 900

900 x 975 x 245

450 x 945 x 245

1350 x 975 x 245

GN
GLP

GN
GLP

GN
GLP

4

2

6

3,15

1,58

4,73

29.952

14.976

44.928
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
2,61

1,30

3,91

118.850

59.425

178.274

FE91C-N/G

FE93C-N/G

FE92-N/G

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIAQUEIMADORES CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

A família de fogões é fabricada em aço inox e grelhas e 
queimadores em ferro fundido com sistema que permite alternar 
a posição dos queimadores sem perder rendimento ou regulagem 
de cada queimador.

Estrutura reforçada construída em aço inox;

Grelhas e queimadores em ferro fundido;

Grelhas do tipo radiante de 40 x 45 cm;

Queimadores de alto rendimento com linha de 
chama dupla;

Permite alternar a posição dos queimadores 
sem perder regulagem;

Opção para Gás Natural ou GLP;

Válvulas de gás com ajuste de graduação de 
chama;

Manípulos em baquelite; 

Bandeja coletora de resíduos em aço inox; 

Equipamento modular, permite ser apoiado em 
módulos base, fornos, refrigeradores ou em 
mesas;

Sapatas reguláveis em borracha permitem o 
nivelamento perfeito.
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FOGÃO DE CENTRO
SÉRIE 900

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

A família de fogões é fabricada em aço inox e grelhas e 
queimadores em ferro fundido com sistema que permite 
alternar a posição dos queimadores sem perder rendimento ou 
regulagem de cada queimador. 

900 x 1050 x 245

1800 x 1050 x 245

1350 x 1050 x 245

GN
GLP
GN
GLP
GN
GLP

3,15

6,30

4,73

29.952

59.904

44.928
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
2,61

5,21

2,61

118.850

237.700

178.274

FC92C-G

FC94C-G

FC93C-G

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIA CONSUMO

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Fogão de centro com duas frentes;

Estrutura reforçada construída em aço inoxidável;

Grelhas e queimadores em ferro fundido;

Grelhas do tipo radiante de 40 x 45 cm;

Queimadores de alto rendimento com linha de 
chama dupla;

Permite alternar a posição dos queimadores sem 
perder regulagem;

Opção para Gás Natural ou GLP;

Válvulas de gás com ajuste de graduação de 
chama;

Manípulos em baquelite;

Bandeja coletora de resíduos em aço inox;

Equipamento modular, permite ser apoiado em 
módulos base, fornos, refrigeradores ou em 
mesas;

Sapatas reguláveis em borracha permitem o 
nivelamento perfeito.

4

8

6

QUEIMADORES
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Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit



POR QUE ESCOLHER
MACOM?

FOGÃO EM LINHA
SÉRIE 900

900 x 560 x 245

1350 x 560 x 245

GN
GLP
GN
GLP

2

3

1,58

2,36

14976

22464
-

-

-

-

-

-

-

-
1,30

1,96

59425

89137

FL92C-N/G

FL93C-N/G

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIAQUEIMADORES CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Ideal para espaços reduzidos, o fogão em linha combina a alta 
performance do fogão industrial em um equipamento robusto 
e mais compacto.

Estrutura reforçada construída em aço inox;

Grelhas e queimadores em ferro fundido;

Grelhas do tipo radiante de 40 x 45 cm;

Queimadores de alto rendimento com linha de 
chama dupla;

Permite alternar a posição dos queimadores 
sem perder regulagem;

Opção para Gás Natural ou GLP;

Válvulas de gás com ajuste de graduação de 
chama;

Manípulos em baquelite;

Bandeja coletora de resíduos em aço inox;

Equipamento modular, permite ser apoiado em 
módulos base, fornos, refrigeradores ou em 
mesas;

Sapatas reguláveis em borracha permitem o 
nivelamento perfeito;

Módulo base para apoio opcional.
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FOGÃO FRANCÊS
SÉRIE 900

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Solução para gastronomia de médio e grande porte, como 
bistrôs, restaurantes, hotéis, pousadas e clubes. Indicado 
para preparo de menu variado com uso de frigideiras e outros 
utensílios. Permite a cocção de alimentos que exigem níveis 
de aquecimento graduais e simultâneos garantindo muita 
agilidade no preparo.

900 x 960 x 245
GN
GLP

0,928.784
--

--
0,7634.855FP92C-N/G

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIA CONSUMO

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Estrutura reforçada construída em aço inoxidável;

Chapa de cocção em aço carbono com anel 
central;

Queimador de alto rendimento;

Opção para Gás Natural ou GLP;

Válvulas de gás com ajuste de graduação de 
chama;

Manípulos em baquelite;

Bandeja coletora de resíduos em aço inox;

Equipamento modular, permite ser apoiado em 
módulos base, fornos, refrigeradores ou em 
mesas;

Sapatas reguláveis em borracha permitem o 
nivelamento perfeito;

Módulo base para apoio opcional. 
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Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit



POR QUE ESCOLHER
MACOM?

FRIGIDEIRA BASCULANTE
SÉRIE 900

900 x 960 x 900GN
GLP 75 1,7816.732

--
--

1,5570.688FR92-N/G

L x P x A mm kcal/h BTULitros kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIACAPACIDADE ENERGIACONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Indicado para operações industriais e comerciais, é um 
equipamento multifuncional permitindo trabalhar com frituras, 
chapa, banho-maria, refogados e cozimento em grandes 
quantidades. O sistema basculante oferece segurança ao 
operador no manuseio de alimentos quentes.

Indicado para operações industriais e comerciais, é um 
equipamento multifuncional permitindo trabalhar com frituras, 
chapa, banho-maria, refogados e cozimento em grandes 
quantidades. O sistema basculante oferece segurança ao 
operador no manuseio de alimentos quentes.

Estrutura reforçada construída em aço inoxidável;

Capacidade de 75 litros;

Temperatura de trabalho de 50°C à 250°C;

Controle de temperatura por termostato preciso;

Queimadores multitubular de alto rendimento;

Válvula de segurança contra falta de chama;

Tampa articulável e autossustentável nas 
posições aberta e fechada;

Sistema basculante leve e suave com trava de 
segurança;

Cantos arredondados e faces inclinadas para 
facilitar a retirada dos alimentos;

Torneira para água;

Sistema de acendimento externo;

Opção para Gás Natural ou GLP;

Pés ajustáveis para nivelamento perfeito.
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FRIGIDEIRA BASCULANTE
SÉRIE 900

(+2T) - 220V - Trifásico | (+3T) - 380V - Trifásico

900 x 960 x 900Elétrico 10650 75FR92-2T/3T

L x P x A mm W Litros
DIMENSÕES POTÊNCIA CAPACIDADE

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Estrutura reforçada construída em aço inoxidável;

Capacidade de 75 litros;

Tacho em aço inoxidável com fundo em aço 
especial;

Temperatura de trabalho de 50°C à 250°C;

Controle de temperatura por termostato;

Resistências elétricas em aço inox;

Painel elétrico de controle e proteção;

Tampa articulável e autossustentável nas 
posições aberta e fechada;

Sistema basculante com acionamento manual 
leve e suave;

Cantos arredondados e faces inclinadas para 
facilitar a retirada dos alimentos;

Torneira para água;

Pés ajustáveis para nivelamento perfeito.
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POR QUE ESCOLHER
MACOM?

MÓDULOS DE BASE
SÉRIE 900

360 x 745 x 245

720 x 745 x 245

MN91C-XX

MN92C-XX

L x P x A mm
DIMENSÕES

(+S) - Módulo Simples | (+G) - Módulo com gaveta | (+C) - Módulo com cuba (+S) - Módulo Simples | (+G) - Módulo com gaveta | (+C) - Módulo com cuba

Os módulos de base são construídos em aço inox com estrutura 
reforçada para suportar os equipamentos de cocção da linha 
900 da Macom. Disponíveis modelos abertos ou com portas.

Estrutura reforçada em aço inox;

Comporta diversos equipamentos da linha 900 
da Macom;

Portas opcionais;

Prateleiras intermediárias opcionais;

Gavetas opcionais;

Rodízios opcionais;

Pés ajustáveis para um nivelamento perfeito.
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MÓDULO NEUTRO
SÉRIE 900

Ideal para utilização como apoio de trabalho entre 
equipamentos da série Macom 900, são construídos em aço 
inox e são compatíveis com os módulos de base da linha 900.

450 x 960 x 245

900 x960 x 245

MN91-X

MN92-X

L x P x A mm
DIMENSÕES

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Estrutura reforçada em aço inox;

Compatível com módulos de base da linha 900 
abertos ou com portas;

Proteção traseira em aço inox;

Cuba opcional medindo 305 x 470 x170 mm;

Pés ajustáveis para um nivelamento perfeito.
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POR QUE ESCOLHER
MACOM?

CHAR BROILER HP
PREMIUM

1006 x 819 x 911

406 x 819 x 911

GN
GLP

GN
GLP

3

1

4,73

1,60

44500

15040

-

-

-

-
-

-

-

-

3,92

1,33

176000

60700CBHS-DN/DG

CBHT-DN/DG

L x P x A mm kcal/h BTU kg/hm3 /h 
DIMENSÕESTIPO DO GÁS POTÊNCIAZONAS CONSUMO

(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Char broiler de alto rendimento, idel para grelhados com sabor 
acentuado semelhante ao popular churrasco, resultando em 
assados saudáveis sem a necessidade de adição de gordura ou 
óleo vegetal.

Equipamento construído em aço inox;

Zonas com comandos individuais;

Quatro queimadores e dois defletores por zona;

Queimadores e defletores removíveis de fácil 
limpeza;

Gaveta coletora de resíduo para cada módulo 
com capacidade de 12 litros;

Opção com 1 ou 3 zonas;

Grelhas tubulares em aço inox removíveis;

Rodízios para fácil movimentação;

Acompanha raspador, saleiro e prateleira para 
pães;

Alta concentração e transferência de calor para 
grelhados mais rápidos;

Emite menos fumaça que uma churrasqueira 
convencional.
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ESTAÇÃO DE COCÇÃO VENTLESS

Estação de cocção ideal para Front Cooking, em hotéis, 
resorts, lojas em shoppings ou quiosques. Dispensa o uso de 
coifas através da captação de gases e vapores resultantes dos 
processos de cocção de alimentos. 

980 x 1050 x 1278

1250 x 1062 x 1279

800

800

VENTLESS-E2

VENTLESS-E1

L x P x A mm W
DIMENSÕES POTÊNCIA

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Estrutura reforçada em aço inox;

Sistema de cortina de ar direcionado para as 
laterais e traseira com fluxo contínuo;

Filtros de alto desempenho;

Protetor salivar com prateleira em vidro 
temperado;

Sucção de vapores e fumaças por ventiladores 
centrífugos;

Dispensa o uso de sistema de exaustão e coifa;

Sistema de filtragem em 4 estágios;

Duas caixas para retenção de gordura;

Tomadas frontais compatíveis com equipamentos 
de até 4kW cada;

Rodízios para fácil movimentação; 

Quadro elétrico de proteção;

Módulo banho maria opcional, vendido 
separadamente;

Fogões de indução de sobrepor vendidos 
separadamente.
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POR QUE ESCOLHER
MACOM?

FRITADEIRA EASYCOOK

583 x 754 x 933Elétrico 8000 10,580ºC a 185ºCEASYCOOK

L x P x A mm W Litros
DIMENSÕES POTÊNCIATEMPERATURA

 DE TRABALHO
CAPACIDADE

(Alimentação elétrica) - 220V  (~1)

Fritadeira automática, com sistema de exaustão acoplado, que 
dispensa o uso de coifas. Tecnologia que proporciona uma fritura 
perfeita e padronizada através de sua inteligência embarcada de 
controle de temperatura. 

Construção em aço inox;

Sistema elétrico de fritura automatizada;

Potente, seus 8kW garante rápida retomada 
de temperatura para uma fritura sequinha e 
crocante;

Fritura por imersão segura, sem a necessidade 
do operador ter contato com o óleo;

Cuba de fritura em câmara fechada com porta 
(chaves inclusas);

Painel digital de operação para programação e 
escolha de receita;

Controle digital de temperatura que evita o 
superaquecimento e prolonga a vida útil do óleo;

Registra até 10 receitas diferentes (tempo e 
temperatura);

Sistema de exaustão incorporado, com 4 níveis 
de filtragem;

Proteção com sistema Ansul de combate a 
chama com acionamento automático;

Controle inteligente de temperatura, mantém a 
temperatura, evita que o óleo seja saturado de 
forma prematura e ajusta o tempo de acordo com 
a carga de alimento para fritura.
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(+G) - Gás GLP | (+N) - Gás Natural

Prática, durável e eficiente, oferece alto desempenho para o 
preparo de diversos tipos de receitas que exigem uma coc-
ção uniforme conservando as propriedades e nutrientes dos 
alimentos. Ideal para grelhados, legumes salteados e pratos 
asiáticos. 

1200 x 770 x 767
GN
GLPCHTP12-N/G

L x P x A mm
DIMENSÕESTIPO DO GÁSENERGIA

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Construção em aço inox;

Chapa de cocção em aço carbono de 19mm de 
espessura;

Queimador de alto rendimento com 2 linhas de 
chama;

Válvula com ajuste de chama;

Proteção contra a falta de chama;

Gaveta coletora de resíduos;

Módulo base opcional.
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FORNO A CARVÃO BRASEIRO
PREMIUM

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

925 x 737 x 1355

925 x 997 x 1355

9h

9h

250ºC a 350ºC

250ºC a 350ºC

BRASEIRO45S-XX

BRASEIRO50S-XX

L x P x A mm
DIMENSÕES TEMPERATURA

 DE TRABALHO

Destinado a atender paladares mais exigentes, o forno a carvão  
Braseiro permite preparar uma variedade de produtos como: 
carnes, peixes, frutos do mar, legumes, verduras, pizzas e 
sobremesas. Tudo com um sabor incomparável da defumação, 
típico de alimentos preparados no carvão.

Construção em aço inox;

Alimentação apenas com carvão, sem 
instalação elétrica ou de gás;

Inclusas duas grelhas internas em aço inox;

Capacidade para várias grelhas;

Controle de entrada e saída de ar na câmara;

Termômetro na porta;

Suporte superior em aço inox para bandejas;

Disponível nas cores: amarelo, vermelho 
pontilhado, azul escuro, preto brilhante, preto 
craqueado e ouro envelhecido;

Grade interna para carvão em chapa de aço 
carbono de 16mm;

Base com armário em aço inox e rodízios 
(Opcional);

Capacidade de produção de 90kg por hora 
(45S) e 110 kg por hora (50S).
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FORNO A CARVÃO BRASEIRO

Destinado a atender paladares mais exigentes, o forno a 
carvão compacto Braseiro 20, traz a mesma versatilidade 
dos modelos maiores, mas com um tamanho compatível 
com pequenas cozinhas, áreas externas gourmet ou mesmo 
pequenos estabelecimentos que querem enriquecer alguns 
dos seus preparos com o sabor incomparável da defumação, 
típico de alimentos preparados no carvão.

741 x 546 x 1046 250°C a 350°C 7hBRASEIRO20S-XX

L x P x A mm
DIMENSÕES TEMPERATURA

DE COCÇÃO
DESEMPENHO
POR CARGA

DESEMPENHO
POR CARGA

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Construção em aço inox;

Alimentação apenas com carvão, sem instalação 
elétrica ou de gás;

Inclusa uma grelha interna em aço inox;

Capacidade para várias grelhas;

Controle de entrada e saída de ar na câmara;

Termômetro na porta;

Suporte superior em aço inox para bandejas;

Disponível nas cores: amarelo, vermelho 
pontilhado, azul escuro, preto brilhante, preto 
craqueado e ouro envelhecido;

Grade interna para carvão em chapa de aço 
carbono de 16mm;

Base com armário em aço inox e rodízios 
(Opcional).
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ROTISSERIE ELÉTRICA

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

710 x 835 x 895

930 x 995 x 1050

Elétrica

Elétrica

50ºC a 250ºC

50ºC a 250ºC

TDR-5

TDR-8

L x P x A mm W
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIATEMPERATURA

 DE TRABALHO

(Alimentação elétrica) - 220V (~1)

O Fri-jado é um forno de convecção conhecido em todo o mundo 
por sua simplicidade, eficiência e robustez. No Brasil já são 
mais de 3 mil unidades vendidas. Possui sistema de cocção 
através de turbina de ar quente e rotação vertical, assando de 
forma uniforme frangos, vegetais e outras carnes, dando uma 
aparência muito mais atrativa, deixando-os crocantes por fora e 
com uma suculência incrível.

Temperatura de trabalho de 50°C à 250°C;

Fácil operação com controles de temperatura e 
timer;

Cocção uniforme por jato de ar quente sobre o 
alimento;

Alimentos selados por dentro e por fora, de 
maneira uniforme;

Garante assados surpreendentemente 
suculentos;

Fácil operação, baixo consumo de energia e 
economia de água;

É o forno de convecção para rotisserie mais 
rápido da indústria, disponível com 5 ou 8 
espetos;

Cozinha 40 frangos de 1 kg em 60 minutos 
(TDR-8);

Cozinha 32 frangos de 2 kg em 80 minutos;

As portas de vidro nos dois lados criam uma 
exibição agradável e chamativa, com ótimo 
apelo visual, além de facilitar a operação;

Bandeja de resíduos em aço inox.
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SISTEMA DE INDUÇÃO

Alta tecnologia aliada a praticidade, os equipamentos de 
indução podem substituir os fogões tradicionais de maneira 
econômica e segura. A cocção é feita de forma mais eficiente 
e somente há consumo de energia elétrica quando o utensilio 
é colocado sobre a área de indução.

390 x 429 x 161

340 x 340 x 168

310 x 385 x 82

376 x 376 x 172

310 x 665 x 82

526 x 392 x 96ADVBRIC30-2M

ADVGLN2F30-2M

ADVGLW35-2M

ADVGLN30-2M

ADVGL650DI-2M

ADVINDUSTONE-2M

L x P x A mm
DIMENSÕES

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Rápido e potente, opções de 3kW à 6kW;

Desenvolvido para uso profissional

Seguro, não produz chama, e a superfície ao 
redor da área de cocção não esquenta

Fácil operação;

Fácil de limpar;

Plug ‘n Play = Pronto para usar;

Painel de controle frontal touch e visor digital;

Ajuste de temperatura ou potência;

Estrutura em aço inox;

Superfície de cocção em vidro vito-cerâmica.

• necessário uso de panelas específicas para 
indução, de fundo liso, feitas de ferro fundido ou 
aço inoxidável de no mínimo 3 camadas.
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650
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FORNOS DE CONVECÇÃO
PREMIUM

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

460 x 550 x 355

550 x 550 x 355

370 x 535 x 495

Elétrica

Elétrica

Elétrica

1500

1600

1500

28

38

28

0ºC a 270ºC

0ºC a 270ºC

0ºC a 270ºC

ROLFC280-2M

ROLFC380-2M

ROLFCV280-2M

L x P x A mm W Litros
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIATEMPERATURA

 DE TRABALHO
CAPACIDADE

(Alimentação elétrica) - 220V (~1) (Alimentação elétrica) - 380V ou 220V mono

Os fornos de convecção compactos Macom atendem a demanda 
de negócios que precisam de equipamentos profissionais 
pequenos, porém potentes e eficientes, ideais para uso em 
quiosques ou pequenos estabelecimentos.

Alcança até 270°C;

Controle de temperatura por termostato 
graduado;

Permite a cocção de receitas semelhantes 
simultaneamente;

Permite cozir, assar ou aquecer sem ressecar 
os alimentos;

Recomendado para doces, croissants, brioches, 
tortas, pães, pizzas, quiches e também 
finalização de refeições prontas congeladas ou 
pré-assadas;

Termoventilador permite a distribuição de calo 
de forma homogenia;

Timer mecânico sonoro de até 120 minutos;

Porta de vidro dupla;

5 níveis de grades;

2 bandejas perfuradas inclusas;

Bandeja de resíduo inclusas;

Corpo em aço inox.
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670 x 580 x 270

895 x 580 x 270

670 x 580 x 500

Elétrica

Elétrica

Elétrica

3

9,6

5

0ºC a 350ºC

0ºC a 350ºC

0ºC a 350ºC

ROLPZ430S-2M

ROLPZ4302D-2M

ROLPZ430D-2M

L x P x A mm kW
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIATEMPERATURA

 DE TRABALHO

FORNOS DE PIZZA

Permite assar rapidamente produtos frescos ou congelados 
como pizzas, lasanhas, panquecas, tortas e pães baixos. 
Chegando a 350°C na câmara e pedra refratária com controle 
de temperatura independente garantem uma excelente difusão 
do calor e pizzas perfeitas.

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Alcança até 350°C;

Controle de temperatura por termostato 
graduado 0 à 350°C; 

Porta com isolamento duplo; 

Luz interna;

Aquecimento por tubos de quartzo;

Fácil operação e limpeza;

Pizzas pré-assadas em apenas 1:30 minuto;

Pizzas frescas em apenas 4 minutos;

Pizzas, esfihas e focaccias com qualidade 
profissional.
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FORNO DE PANIFICAÇÃO
PREMIUM

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

795 x 755 x 595Elétrica 600x400 60ºC a 300ºCROLFC110E-2M

L x P x A mm kW
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIATEMPERATURA

 DE TRABALHO
ÁREA DE 

PRATELEIRA

(Alimentação elétrica) - 380V (Alimentação elétrica) - 220V (~1)

Forno compacto para panificação para bandejas 60x40cm de 
fácil operação. Ideal para pães, baguetes, bolos e suflês.

A Câmaras de Fermentação compacta da Macom foram 
desenvolvidas para auxiliar na produção de pães e massas 
durante o processo de fermentação. Com ela é possível reduzir 
a perda devido as variações climáticas e horário de pico dos 
estabelecimentos através da sua tecnologia permitindo controlar 
a temperatura, umidade e tempo de fermentação.

Alcança 300°C em apenas 10 minutos;

Controle de temperatura por termostato 
graduado 0 à 300°C;

Temporizador mecânico com sinal sonoro;

Porta com isolamento duplo;

Lâmpadas internas;

Botão de injeção de umidade;

Capacidade para 4 assadeiras de 40 x 60cm 
simultâneas;

Turbina reversível a cada 2 minutos.
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FERMENTADORA

795 x 640 x 910 1,4ROLEP800-2M

L x P x A mm Kw
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIA

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Construído em aço inox;

Controle de temperatura por termostato eletrônico 
digital;

Tanque de coleta de água para vapor em aço 
inox;

Botão de injeção de vapor;

Portas em vidro;

Rodízios para fácil movimentação;

Pode ser utilizada como base para o forno de pão 
Macom;

Capacidade para 4 assadeiras de 40 x 60cm 
simultâneas.
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POR QUE ESCOLHER
MACOM?

GRELHADORES ELÉTRICOS

400 x 475 x 310

780 x 600 x 260

800 x 475 x 310

390 x 600 x 260

Elétrica

Elétrica

Elétrica

ElétricaVitro cerâmica ranhurada

Vitro cerâmica ranhurada

Ranhurada

Ranhurada

ROLPREMIUM-2M

ROLGVD335R-2M

ROLDPREMIUM-2M

ROLGVS335R-2M

L x P x A mm
DIMENSÕESENERGIAPLACA

(Alimentação elétrica) - 220V

Perfeito para preparar sanduiches, lanches rápidos, bifes, 
hamburgueres, beirutes e wraps, os Paninis Macom são 
equipamentos versáteis e muito rápidos, chegando à temperatura 
de 300ºC.

Estrutura em aço inox;

Controle de temperatura por termostato;

Proporciona uma cocção homogênea;

Opção de selecionar quais placas serão 
aquecidas;

Timer digital com 3 programações;

Opções ranhurada, lisa e Vitocerâmica;

Fácil operação e limpeza;

Gaveta coletora de resíduos;

Pés ajustáveis para um perfeito nivelamento.
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PREMIUM

 Macom | Catálogo Cocção | 53

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

Baixe Ficha técnica, 
Manuais, CAD e Revit

3

3

3

3 + 3

kW
POTÊNCIA

(Alimentação elétrica) - 220V (~1)

A salamandra é um equipamento útil para finalizar e gratinar 
através de irradiação de calor. De forma rápida, eficiente e 
uniforme gratina massas, pratos feitos e carnes. Versátil, pode 
ser utilizada também para manter pratos prontos aquecidos.

SALAMANDRA ELÉTRICA

600 x 640 x 590 5495x375ROLSEM5000PD-2M

L x P x A mm Kwmm
DIMENSÕESENERGIA POTÊNCIA

SUPERFÍCIE DE 
COZIMENTO 

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

Salamandra Inteligente para operações de alta 
demanda;

Ideal para gratinar, finalizar e manter aquecido;

Permite descongelar, aquecer, dourar e gratinar 
sem pré-aquecimento;

Ultra rápido: 400ºC em 5 segundos; 

Equipada com um sistema de detecção de 
pratos (PDS) que liga e desliga automaticamente 
permitindo aquecimento instantâneo e economia 
de 35% de energia real;

Fácil limpeza e manutenção;

2 zonas de aquecimento independentes;

Bandeja deslizante com grade.

PREMIUM

Elétrica



TOSTADOR ELÉTRICO
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PREMIUM
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(Alimentação elétrica) - 220V (Alimentação elétrica) - 220V 

A fritadeira de bancada é indicada para bares, padarias, 
restaurantes, cafeterias, buffets, lanchonetes, lojas de 
conveniência e cozinhas em geral. Por ser possível apoiá-
la em gabinetes e mesas, torna-se uma ótima solução para 
estabelecimentos com pouco espaço.

Tostador profissional operação fácil e versátil. Ideal para aquecer 
ou dourar grande variedade de pães e doces.

FRITADEIRA ELÉTRICA DE BANCADA

400 x 600 x 445500 x 680 x 460 2 x 3kW2,65 ROLRFE8D-2MROLCT540B-2M

L x P x A mmL x P x A mm KwKw
DIMENSÕESDIMENSÕES ENERGIAENERGIA POTÊNCIAPOTÊNCIA

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

POR QUE ESCOLHER
MACOM?

2 tanques para frituras diferentes simultâneas;

Duplo sistema de drenagem com torneiras;

Controles independentes de temperatura por 
termostato;

Temperatura de trabalho de 70°C a 180°C;

Pés ajustáveis para um perfeito nivelamento;

Estrutura construída em aço inox;

Acompanha 2 cestos de frituras.

Tosta rapidamente utilizando a velocidade de 
transporte na esteira para determinar a cor de 
tostagem;

Possui 4 tubos superiores e 4 inferiores de 
quartzo infravermelho que irradiam 1050°C sobre 
os alimentos;

Produtividade de 300 a 540 torradas por hora de 
acordo com o tipo de pão sem pré-aquecimento;

Seletor de velocidade da esteira (menor tempo 
de passagem = 47 segundos, maior tempo de 
passagem = 2 minutos 30 segundos);

2 opções de saída: traseira ou frontal;

Permite torrar ou cozer fatias de até 30cm de 
diâmetro.

PREMIUM

ElétricaElétrica
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AÇOS MACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Av. Julia Gaiolli, 474 - Guarulhos – 07251-500

acosmacom

instagram.com/acosmacom

www.acosmacom.com.br

acosmacom@acosmacom.com.br


