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APRESENTAÇÃO

  

 A  empresa, especializada no ramo de máquinas para alimentação, oferece uma  

variada linha de produtos, que atendem as necessidades do mercado. São dezenas de 

equipamentos projetados para facilitar o trabalho de quem atua no  ramo de 

alimentação. Fornecemos equipamentos para restaurantes, panificadoras, açougue, 

pizzarias, supermercados, confeitarias e até mesmo para cozinhas residenciais e 

industriais.

Todos os produtos são fabricados com materiais de alta qualidade e acabamento 

superior, dentro das normas de segurança e higiene das leis vigentes.

A facilidade na instalação, manutenção mínima, baixo consumo e o alto rendimento 

produtivo, colocam os produtos GPANIZ, à frente no mercado, com vantagens de 

economia, produtividade, segurança e qualidade.

Queremos cumprimentá-lo por ter escolhido um produto com a qualidade a que o  

nome merece, GPANIZ.

A finalidade deste manual é passar ao usuário informações necessárias sobre o produto 

que acaba de ser adquirido. Leia este manual atentamente e terá a orientação correta 

para que obtenha um melhor aproveitamento e durabilidade do equipamento.

FINALIDADE DO MANUAL

SEGURANÇA

Ÿ Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência ou conhecimento, 
ao menos que tenham recebido instruções quanto ao uso deste equipamento por 
pessoa responsável pela sua segurança. 

Ÿ Verifique se a tensão do seu aparelho está de acordo com a etiqueta que 
acompanha o produto (no cordão de alimentação).

Ÿ Para evitar choques e danos ao seu produto verifique o 
aterramento de sua rede elétrica.

Equipotencialidade
IEC 60417-5021

Para identificar o terminal de interligação, que 
visa manter diversos aparelhos com o mesmo 
potencial. Não sendo, necessariamente, o 
Terra de uma ligação local.

Tensão Perigosa

Terra de Proteção

IEC 60417-5036

IEC 60417-5019

Para indicar os riscos decorrentes de 
tensões perigosas

Identificar qualquer terminal que é destinado para conexão 
com um condutor externo para proteção contra choque 
elétrico em caso de uma falha, ou no terminal de uma terra 
de proteção (Terra) eletrodo.

Ÿ Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam 
brincando com o aparelho.
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VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES

ASPECTOS DE SEGURANÇA
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Temporizador
para freio.

Relé de Segurança
Monitora o todo o 
sistema de segurança.

Contactoras
Duas contactoras redundantes 
para acionamento do motor.

Transformador
Deixa a corrente 
abaixo de 25V.

Controlador
Para proteção 
térmica do motor

Ponte Retificadora
Transforma corrente alternada 
em contínua, para frear o motor

Botão Reset
Reseta o equipamento
sempre após uma 
parada.

Chave Geral
Corta o fornecimento
de energia para o 
equipamento. Possui
trava de segurança.

Chave Liga Desliga
Desliga o equipamento
em condições normais
de uso.

Contactora
Aciona o freio.

Transformador
para  freio.

Relé Sequência 
de Fase
para equipamentos
trifásicos.

  Botão de 
Emergência
Desliga o
equipamento em 
situações de risco.

Blocos de contato
com duplo canal.

Interruptores positivos
Desliga o equipamento
quando a grade de 
proteção estiver aberta

18A 25A 32A

10x10

Contactoras 9A

10x10Vida Mecânica

Vida Elétrica 1,8x10 1,2x10 1,3x10

Temporizador

30x10   manobrasVida Mecânica

Vida Elétrica

6

6

10x10
6

66 6

6

10x10 manobras
6

manobras1,2x10
6

10x10   manobras
5

Botões

3x10     operaçõesVida Mecânica
6

Botões de emergência

3x10     operaçõesVida Mecânica
5



ASPECTOS DE SEGURANÇA

 Dados Específicos: Informações específicas do aparelho, ou mesmo da 

empresa, como razão social, CNPJ, nº de série, podem ser encontradas na contracapa do 

manual. 

 Normas do Projeto: Esta máquina foi projetada observando a Norma de 

Segurança Nr12 e a Norma Household and similar electrical appliances - Part 2-64: 

Particular requeriments for commercial electric kitchen machines (Segurança de 

aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 2-64: Regras particulares para Máquinas 

Elétricas Comerciais de Cozinha) IEC 60335-2-64 .

 Cilindro CS-500 SA : A descrição da máquina e sua utilização prevista, podem 

ser visualizadas na pág 8. 
 
 Esquema Elétrico: Para a visualização da esquemática do comando elétrico, 

conforme a tensão 220V ou 380V, verificar a partir da pág 19.

 Riscos: Este equipamento não gera qualquer risco à exposição dos usuários.

 Segurança: Leia com atenção os itens a seguir para evitar problemas durante a 

instalação e o uso de seu equipamento.
  Mantenha esse manual sempre próximo dos usuários nos locais de trabalho.
  Nunca retirar o cabo do equipamento puxando pelo fio, sempre pegando o plugue e 

tirando-o da tomada.
  Nunca use extensões ou adaptadores para a ligação dos equipamentos.
  Não remova o pino central do plugue.
  Para a segurança do operador e dos componentes elétricos, recomendamos que seja 

verificado se o local de instalação possui aterramento.
  Conforme o Artigo 198 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), é de 60kg o peso 

máximo que o trabalhador pode carregar sem prejudicar sua saúde.

 Limitações: Instalar o equipamento com distância mínima de 50cm entre um 

equipamento e outro.
  Instale o equipamento em local onde não haja tráfego intenso de pessoas.

 Adulteração: Seu equipamento possui tampa de proteção e componentes 

elétricos que impedem acesso as partes móveis. A retirada ou adulteração destes 

componentes de segurança podem causar riscos graves nos membros superiores do 

usuário do produto.
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RECEBIMENTO DO PRODUTO

ASPECTOS DE SEGURANÇA

 Utilização do Aparelho: Este equipamento foi projetado exclusivamente para a 

área de alimentação, a utilização para outros fins resultarão em desgaste prematuro do 

produto e danos no seu sistema de transmissão.
 Procedimento para utilização do aparelho com segurança ver pág 9.

 Manutenção: Procedimentos para manutenção, cabo danificado, desgaste da 

correia, verifique pág 13.

 Emergência: Em caso de emergência, pressione o botão de emergência, o 

mesmo fará com que a máquina pare instantaneamente.
  Verifique o procedimento de uso do botão de emergência, na pág 13.

 Vida Útil: A vida útil da máquina pode variar de 3 à 5 anos, baseado na vida útil 

dos componentes, localizados na pág 04.

- Acesse gratuitamente nosso site www.gpaniz.com.br 

É PROIBIDA A RETIRADA DE QUALQUER ITEM DE SEGURANÇA DE SUA MÁQUINA SOB 
PENA DE PERDA DA GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

Atenção
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Ao receber o produto, recomendamos cuidado e inspeção para detectar qualquer avaria 
proveniente do transporte, tais como:
- Amassados e riscos na pintura;
- Quebra de peças;
- Falta de peças através da violação da embalagem.

OBSERVAÇÃO: Em casos de avaria no recebimento seja ele por qualquer motivo acima 
mencionado, a fábrica não se responsabiliza.
ATENÇÃO: Enfarinhador é um item opcional do equipamento.



INSTALAÇÃO CS-500 SA
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Tomada

.. . . . . .

Tabele de Dimensões

MODELO ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE

CS-500 S/
Enfarinhador

CS-500 C/
Farinhador

887 mm1575 mm

1580mm

1084 mm

1094 mm887 mm

TOMADA

DISJUNTOR

ESTE EQUIPAMENTO NECESSITE DE:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Cilindro CS 500-SA, projetado como sovador  de massas pesadas, como massas de 

pizzas, pães. Atende o trabalho em cozinhas industriais, panificadoras, padarias e similares 

com muita eficiência, rapidez e qualidade. 
 Equipamento com estrutura em inox 430 ou opcional com laterais em aço carbono 

com pintura epóxi. Equipamento de acordo com as normas de segurança NR-12, possui 

enfarinhador que facilita na hora de sovar a massa (item opcional). Possui um prático 

sistema de abertura e fechamento dos rolos (Abertura de 25mm) com simples acionamento 

através de um manípulo localizado na lateral da máquina,  sua utilidade é de ser aberto 

quando a massa for mais espessa e/ou maior, e fechado quando a massa for ou estiver com 

uma espessura relativamente menor, possui duas esteiras que auxiliam no transporte da 

massa até os rolos, proporcionando um alto ritmo de desempenho facilitando a produção, 

diminuindo o esforço e melhorando a ergonomia do usuário.
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ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

MODELO

CAPACIDADE (Kg)

CONSUMO ELÉTRICO (kWh)

POTÊNCIA (kW/h)

FREQUÊNCIA (Hz)

TENSÃO (V)

CORRENTE NOMINAL (A)

DISJUNTOR

220 380

C16 C10
15 15

5,0 5,0

    13     8

60 60

3,0  3,0 

Trifásico

CS-500 SA CS-500 SA

Trifásico

DADOS TÉCNICOS

Botão de
Emergência

Esteira transportadora
inferior

Esteira transportadora
superior

Botão de
Emergência

Botão Triplo

Manípulo regulador
de massa

Bandeja Frontal

Painel Elétrico
Cabo de Alimentação

Rodízio Móvel

Enfarinhador
(opcional)

Botão Cogumelo 
Verde

Painel Elétrico

Cabo Alimentação

Chave Geral



  INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

  INSTRUÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO

- Verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma de seu equipamento;
- Instale seu equipamento em uma área bastante arejada;
- Instalar o equipamento em uma superfície plana;
- Deixar um espaço conforme página 06 em torno do equipamento;
-Para a operação adequada, este equipamento deve ser instalado em local com temperatura entre 5ºC a 
25ºC;
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças.

BOTÃO DE EMERGÊNCIA

    O BOTÃO DE EMERGÊNCIA  da máquina possui a função de segurança de parar 
a máquina instantaneamente em caso de emergência. Portanto, o mesmo devem estar 
desacionado para que o aparelho possa entrar em funcionamento. A imagem a seguir 
ilustra o botão acionado e desacionado.

12 mm6,5 mm

BOTÃO ACIONADO BOTÃO DESACIONADO
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- O equipamento deve ser aterrado obrigatoriamente para evitar riscos ao operador e danos ao 
equipamento.
- Utilizar um disjuntor.
- Quando a tensão for de 380V é necessário um condutor neutro.
- Fazer a conexão do terminal eqüipotencial.

   Para equipamentos trifásicos, é necessário acertar as posições das fases da corrente elétrica. Ou seja, 

a ordem dos fios na tomada deverá ser feita por tentativa até que se encontre a posição de 

funcionamento correto da máquina. A figura abaixo ilustra tais tentativas:

TABELA DE DISJUNTORES

É importante ter um disjuntor instalado em sua rede elétrica conforme sugerido na tabela abaixo. Se 
necessário contrate um eletricista profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar a instalação 
elétrica.

Modelo

1 , 5 m m ²

1 , 5 m m ²

B 1 0 A

B 1 6 A

380V TRIF. 60Hz

220V TRIF. 60Hz

CS-500 SA

CS-500 SA

Tensão Disjuntor
Curva / Corrente

Seção do condutor
(bitola do fio)



MANUTENÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO
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  Para ligar sua máquina, siga os passos descritos abaixo:

1º  Passo: Verificar se a tensão de seu equipamento é  a mesma que a do estabelicimento.

2°  Passo: Ligar a máquina na rede elétrica;

3º  Passo: Ligar o disjuntor.

4º  Passo: Posicionar a ‘Chave Geral’ na posição 1 (ON);

4º  Passo: Verificar se o ‘botão de Emergência’ está na posição de trabalho (puxado totalmente para fora);

5º  Passo: Pressionar o botão ‘Reset’;

6º  Passo: Pressionar o botão ‘Liga’;

7º  Passo: Colocar a massa dentro do equipamento, deslizando pela bandeja superior, chegando aos 

cilindros para iniciar o processo de sovagem;

8º  Passo: Caso possua o enfarinhador pressionar o botão cogumelo verde para o mesmo liberar farinha 

(repetir o passo quantas vezes achar necessário);

7º  Passo: Coletar a massa da bandeja inferior e recolocá-la na bandeja superior;

8º  Passo: Continuar com o processo (passo 7) até a massa obter a consistência ideal.

  Para desligar a máquina, pressione o botão ‘Desliga’.

  Obs: Caso seja retirada a proteção frontal dos cilindros, pressionando o ‘botão de emergência’ ou o 

botão ‘desliga’  encaixe e parafuse novamente a proteção dos cilindros (como já vem de fábrica) e repita 

os passos 3 à 5.

 Em caso de emergência, pressione o botão de Emergência da máquina, o mesmo fará com ue a máquina 

pare instantaneamente. 

-Recomenda-se que o usuário trabalhe com no máximo 15 kg de massa, ficando a critério do próprio 
usuário o tempo de operação, de acordo com a consistência final desejada da massa

- A equipe de manutenção do cliente deve revisar e testar as condições elétricas (contatores, cabos, 
contatos, chaves, etc) a cada 800 horas de trabalho.
- A situação normal  de trabalho  do  equipamento  deve   ser  restaurada somente quando os 
responsável (is) pela manutenção acabar (em) o serviço. Todas as proteções fixas que, por ventura, 
tenham sido removidas devem ser recolocadas e aparafusadas novamente conforme estavam;
- Somente  pessoas  autorizadas  e  treinadas,  que  reconhecem  todos  os riscos do equipamento  
devem realizar a manutenção.  
- A manutenção periódica do equipamento evita o desgaste prematuro das peças que trabalham entre si, 
como correias. Além da manutenção, é necessário fazer algumas verificações:
- Verificar desgaste e aperto (tensão) da correia do motor a cada 100 horas.
- Caso o cordão de alimentação esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante ou 
serviço autorizado com um cordão de alimentação especial disponibilizado pelo fabricante ou serviço 
autorizado.
- As manutenções preventivas com potencial de causar acidentes devem ser objeto de planejamento e 
gerenciamento efetuado por um profissional legalmente habilitado.
- Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer  manutenção verifique se 
o equipamento está completamente resfriado; 
- Se houver realmente a necessidade de acionar a Assistência Técnica G.Paniz, caso o equipamento não 
esteja funcionando conforme as especificações, tenha a nota fiscal e o Manual de Instruções à mãos e 
entre em contato com o Serviço de Atendimento G.Paniz. Este lhe prestará esclarecimento sobre 
pequenos problemas que eventualmente venham ocorrer em seu equipamento e lhe indicará o 
assistente técnico mais próximo. Para facilitar a reposição de peças, cite sempre a referência da 
máquina, nesse caso Cilindro Semi-Automático CS-500 SA.



REGULAGEM CORREIA

Figura 1 Figura 2
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1º Passo - Soltar o parafuso (item 01) e em seguida remover o manípulo 
(item 02).
2º Passo - Remover todos os parafusos ( item 03), após remover a 
tampa lateral (item 04).
3º Passo - Afrouxar o parafuso (item 05).
4 º Passo - Apertar a porca (item 06) que esta presa na haste (item 07) , 
até que a correia esteja esticada ( a correia deve ficar em um meio 
termo).

REGULAGEM DAS LONAS
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LUBRIFICAÇÃO CORRENTE 

1º Passo - Soltar o parafuso (item 01) e em seguida remover o manípulo (item 02).
2º Passo - Remover todos os parafusos ( item 03), após remover a tampa lateral (item 04).
3º Passo - Utilize um pincel e graxa e passe por  toda a corrente (item 05) internamente e nas rodas 
dentadas( item 06).
4º Passo - Após feito o passo descrito acima, coloque a tampa (item 04) aperte os parafusos (item 03), 
recoloque o manípulo (item 02) e aparte o parafuso (item 01). 

Para esticar a lona utilize uma chave de boca e 
aperte ambos os parafusos (item 1) girando no 
sentido horário, ate que a lona fique totalmente 
esticada.
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LUBRIFICAÇÃO CORRENTE 

1º Passo - Soltar o parafuso (item 01) e em seguida remover o manípulo (item 02).
2º Passo - Remover todos os parafusos ( item 03), após remover a tampa lateral (item 04).
3º Passo - Utilize um pincel e graxa e passe por  toda a corrente (item 05) internamente e nas rodas 
dentadas( item 06).
4º Passo - Após feito o passo descrito acima, coloque a tampa (item 04) aperte os parafusos (item 03), 
recoloque o manípulo (item 02) e aparte o parafuso (item 01). 

Para esticar a lona utilize uma chave de boca e 
aperte ambos os parafusos (item 1) girando no 
sentido horário, ate que a lona fique totalmente 
esticada.
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OCORRÊNCIA DE DEFEITOS

PROBLEMAS ANÁLISE SOLUÇÕES

Barulho

Falta de Potência

Micros

Verificar se a corrente está lubrificada.

Desgaste de rolamentos

Verificar se as correias estão desgastadas

Verificar se as engrenagens estão lubrificadas.

Verificar se não está excedendo a capacidade 
máxima do equipamento.  

Parafuso que da aperto na micro frouxo.

Acionador da micro desregulado.

- Lubrificar as correntes, ver página 11.

- Lubrificar as correntes, ver página 12.

- Entrar em contato com a Assistência Técnica.

- Entrar em contato com a Assistência Técnica.

- Verificar página 10.

- Entrar em contato com a assistência técnica.

- Entrar em contato com a assistência técnica.

LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS

1º Passo - Soltar o parafuso (item 01) e em seguida remover o manípulo (item 02).
2º Passo - Remover todos os parafusos ( item 03), após remover a tampa lateral (item 04).
3º Passo - Utilize um pincel e graxa e passe por  toda as engrenagens (item 05).
4º Passo - Após feito o passo descrito acima, coloque a tampa (item 04) aperte os parafusos (item 03), 
recoloque o manípulo (item 02) e aparte o parafuso (item 01). 

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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LIMPEZA

 - Antes de efetuar a limpeza desligue a chave geral e retire o plugue da tomada.
 - Nunca utilize acessório de metal (faca, colher, etc) para não agredir as partes de aço inoxidável.
 - Para a limpeza externa, aconselha-se utilizar um pano úmido com sabão neutro. Nunca utilize 
mangueira de água pois poderá provocar curto circuito e danificar os componentes elétricos como motor 
e itens de segurança.  
 - A limpeza de seu equipamento deverá ser feita sempre após a sua utilização. Não utilize produtos 
abrasivos, somente sabão neutro. 

 - Este aparelho não deve ser limpo com jato de água.   

 - A máquina não poderá ser submergida para limpeza.

 - Utilize somente um pano úmido para fazer a higiene dos cilindros. Não deixe os cilindros úmidos após 
a limpeza do equipamento, a fim de prolongar a vida útil deste
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VISTA EN DESPIECE CILINDRO CS 500
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LISTA DE PIEZAS CS-500

CS-500DESCRIÇÃOITEM

1 05570
01222
70759
82602
70710
05530
01195
01201
05516
03076
05525
05522
05544
05539
71657
82054
05549
01002
03311
05580
05589
00376
01029
02551
01015
02556
05508
05512
05510
00021
05521
00878
00618
05501
00879
00784
05536
01011
00399
05580
05517
05519
70711
08348
05504
05570
05509
05511
82601
05551
70054
82054

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Proteção Lat Bandeja
Cilindro de Seguridad
Guía Cilindro de Seguridad
Guía de Protección Izquierda Masa
Boton de emergencia
Proteção Interna CL
Barra lateral de Fijación
Conjunto Cilindro Sup/Inf
Cierre trasero
Conjunto Cilindro Inf/Sup Cromado
Ajuste Eje Cierra Izquierda
Ajuste Eje Cierra Derecho
Ajuste Eje Polea
Soporte del motor
Motor Monofásico 220V 60Hz
Cuadro de Harina
Bandeja Inf. Frontal
Clamp Acero Hilo
Tensor de motor
Espaçador Tab.
Lado Izquierdo Set
Rubber Foot
Mola Est. Sup.
Establecer raspador Superior
Establecer Bottom Scraper
Ajuste de salida 220V Mono
Fijo Teniendo Izquierda
Fuso Helicoidal Esquerdo
Teniendo móvil Izquierda
Teniendo 6205

Polia 2A-250 F25
Cierre cojinete eje fijo

Correia 13 A-1270 A-48
Fechamento Lateral Esquerdo
Polia 2A-305/70
Cinturón 13 A 1180 A-45
Conjunto Haste Esticador Polia
Polia Motor 2A 75
Rodízio
Ajuste Lateral derecho
Baja Cierre delantero
Cilindro de Protección Superior
Botón doble
Conjunto Manípulo
Cierre lateral derecho
Bandeja de protección lateral
Derecho Teniendo móvil
Helicoidal momento adecuado
Guía de Protección de Massa
Bandeja Superior CS 500
Botão PP M6
Cuadro de Harina

Motor Monofásico 1,5CV 220V 50Hz cód. 00014



ESQUEMA ELÉCTRICO 220V MONOFÁSICO  CS-500

Pg.15

NO
12

1L
1

NO
11

6T
3

4T
2

2T
1

5L
3

3L
2

A1
A2

A1
A2

2 NC1 NC 2 NC1 NC

2 NC1 NC

3 NO 4 NO

L
e

g
e

n
d

a
 b

it
o

la
 c

a
b

o
s

C
a
b
o
 0

,7
5
m

m
²

C
a
b
o
 2

,5
m

m
² 

M
O

T
O

R

Cabo preto
600mm

Cabo laranja
 1300mm

C
a

b
o

 a
m

a
re

lo
 -

 1
5

0
0

m
m

C
a
b

o
 l
il
a
s
 -

 1
5
0
0
m

m

60mm

Cabo laranja - 150mm

C
a
b

o
 l
a
ra

n
ja

 -
 1

5
0
0
m

m

Cabo preto
100mm

C
a

b
o

 a
z
u

l 
- 

1
5

0
0

m
m

60mm

C
W

M
 1

8
 2

2
0

V
c

a

F
a

s
e

N
e
u

tr
o

Cabo preto
600mm



Pg.16

ENGLISH VERSION



PRESENTATION

  

FINALIDAD DEL MANUAL

SEGURIDAD

Pg.17

  

 The company, specializing in machinery for the food industry, offers a wide range of 

products that meet market needs. There are dozens of equipment designed to facilitate 

the work of those working in the food business. Provide equipment for restaurants, 

bakeries, butcher shops, pizzerias, supermarkets, bakeries and even for residential 

and industrial kitchens.

All products are manufactured with high quality materials and superior workmanship, 

within the health and safety of existing laws.

Ease of installation, low maintenance, low power consumption and high production 

capacity, putting GPANIZ products ahead of the market with advantages of the 

economy, productivity, safety and quality.

We want to welcome you for choosing a product with a quality that deserves the name, 

GPANIZ.

El propósito de este manual es el de conseguir que el usuario la información necesaria 

sobre el producto adquirido. Lea atentamente el manual para la correcta orientación de 

uso cada vez mejor uso y durabilidad de los equipos, así como un funcionamiento 

seguro.

Ÿ Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, la falta de experiencia o 
conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso de este equipo 
por la persona responsable de su seguridad.

Ÿ Asegúrese de que el voltaje de su producto cumple con la etiqueta que acompaña al 
producto (el cable de alimentación).

Ÿ Para evitar golpes y daños en el producto y comprueba la conexión a 
tierra de sus platos principales.
Ÿ Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no 
juegan con el aparato.

Equipotencialidade
IEC 60417-5021

Para identificar la interconexión terminal, 
destinada a mantener varios dispositivos con el 
mismo potencial. No es necesariamente la tierra 
de una llamada loca

Tensão Perigosa
IEC 60417-5036

Para indicar el riesgo de tensiones 
peligrosas.



SAFETY ASPECTS

 Maintenance: For maintenance procedures, damaged cable, belt wear, check 

page 13.

 Lifecycle: The life of the machine can vary from 3 to 5 years.

SAFETY IS FORBIDDEN ANY POINT MACHINE SELECTION FOR LOSS OF WARRANTY 
AND OPERATION PEN EQUIPMENT.

    Notice
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PRODUCT DELIVERY

Upon receiving the product, care and inspection for damage arising from transportation it 
is recommended, such as:
a) wrinkled and risks in painting;
b) breaking parts;
c) Lack of parts through the violation of the pack.

The following procedures must be made to improve the safety of users:

1) Install the equipment in a well ventilated area;
2) install the machine on a flat surface;
3) leave a space of at least 50 cm around the equipment;
4) verify that the mains voltage is the same as your computer.
5) for proper operation, this appliance must be installed at room temperature 5 ° 
C to 25 ° C.
- Do not use extension cords or "T" to connect the computer;
- Do not remove the ground pin cord;
- The use of outlets 20A with 4.8mm pin according to NBR 6147.
- The product must be installed adjacent to uns uns distance equal to or greater 
than 50 mm wall.

INSTALLATION
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

 CS cylinder 500, designed as sovador heavy masses, as masses of pizzas, breads. 

Complies work and industrial kitchens, bakeries, bakeries very similar efficiency, speed 

and quality.
The CS Sovador cylinder is manufactured in SAE 1020 steel with epoxy paint or optional 

stainless steel with chrome cylinder and completely enclosed cabinet. shielded bearings 

are used in their manufacture. Practice has an opening and closing system of rollers 

through a single drive wheel located on the side of the machine. Its usefulness is open 

when the dough is thicker and / or larger, and closes when the mass is or with a relatively 

small thickness.
Revenues for consultation, please visit: www.gpaniz.com.br
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The company reserves the right to modify the equipment without notice.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CILINDRO

PRODUCT MODEL MOTOR POTENCY WEIGHT
CAPACITY

OF PRODUCTION

DIMENSIONS

A X L X C

CS 500

1,5 CV  4P
220V

Monophase

1,5 CV  4P
220/380V 
Triphasic

3300 W 110 kg 15 kg prompt 
mass

1530x720x1380mm



key General

On / off switch

Adjustment 
knob

Emergency 
button

Low table

Flour box

Scrapers

Set 
Funnel

INSTRUCCIONES DE USO

  To start the machine, follow these steps:

Step 1: Turn the machine on the power grid;
Step 2: Place the 'Main switch in position 1 (ON);
Step 3: Check the "Emergency Button" is in the working position (fully retracted);
Step 4: Press the button on / off in the green region;
Step 5: Place the dough in the machine, sliding the top tray, reaching sovagem cylinders to 

start the process;
Step 6: Collect the mass of the lower tray and put it back into the top tray;
Step 7: Continue the process (step 7) until the dough get the ideal consistency.

To turn off the machine, press the on / off switch in the red region.

Note: If you removed the front cylinder cover by pressing the "panic button" or the "off (red) 

'plug and remount the protection of cylinders (as is now standard) and repeat steps 3 and 4
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To prevent misuse of your computer, follow the instructions folowing:

- Before using the equipment, make sure it has been installed and adjusted by professionals 
following the recommendations of this manual.
- Carry out regular hygiene to prevent premature deterioration of components.
- Required grounding;
- Do not remove any safety components;
- Do not work sunk.
- Turn off the power only in the red region on / off and not directly on the emergency button or 
switch.



EXPLODED CYLINDER CS 500
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LIST OF PIECES CS-500

CS-500DESCRIPTIONITEM

1 05570
01222
70759
82602
70710
05530
01195
01201
05516
03076
05525
05522
05544
05539
71657
82054
05549
01002
03311
05580
05589
00376
01029
02551
01015
02556
05508
05512
05510
00021
05521
00878
00618
05501
00879
00784
05536
01011
00399
05580
05517
05519
70711
08348
05504
05570
05509
05511
82601
05551
70054
82054

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Side Protection Tray
Security Cylinder
Security Cylinder Guide
Left Mass Protection Guide
Emergency Button
Internal Protection CL
Fixing sidebar
Set Cylinder Top / Bottom
Back Closure
Lower Upper Cylinder set Chrome
Close Left Axis Adjustment
Sierra Right Axis Adjustment
Pulley Axis Adjustment
Engine mount
Single Phase Motor 220V 60Hz
Flour box
Lower Tray Front
Clamp Steel Wire
Tensor motor
Spacer Tab.
Left Side set
Rubber Foot
Superior tensioner spring
Establish Superior scraper
Establish Bottom Scraper
Output setting 220V Mono
Fixed Bearing Left
Time Left Helical
Mobile Bearing Left
Bearing 6205

Pulley 2A-250 F25
Close bearing fixed axis

Belt 13 A-1270 A-48
Left Side Closure
Pulley 2A-305/70
Belt 13 A 1180 A-45
Set Rod Turnbuckle Pulley
Pulley Motor 2A 75
Caster
Lateral adjustment right
Lower Front closure
Cylinder Superior Protection
Double Button
Set Handlebar
Right side closure
Tray Side Protection
Mobile Bearing Right
Helical right time
Massa Protection Guide
Upper tray CS 500
Button M6
Flour box

Motor Monophase 1,5CV 220V 50Hz cód. 00014



OCCURRENCE OF DEFECTS

MAINTENANCE

CLEANING

Regular maintenance of equipment prevents premature wear of parts that work together, 
such as belts. In addition to maintenance, you should do some checking:
- Check wear and tension (voltage) of the motor belt every 100 hours.
- Lubricate the gears after every 200 hours of use.
Note: SPECIAL PROTECTION GREASE use. ASF 360DXC3276.

- An electrician must provide electrical service as specifications of local and national laws.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or authorized 
service with special power cable provided by the manufacturer or authorized service in 
order to avoid accidents.

- Before performing cleaning off the main switch and remove the plug.
- Do not use metal accessories (knife, spoon, etc.) does not attack the stainless steel 
parts.
- Never use running water to clean the bath because moisture can damage the bearings.
- To clean, we recommend using a damp cloth with mild soap. Never use water hose, as it 
could cause a short circuit and damage the electrical components such as motor and 
safety items.
- Cleaning your computer you should always be done after use. Do not use abrasive, only 
mild soap.
- This unit must not be cleaned with water jet.
- The machine can not be immersed for cleaning.
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- In the event of equipment malfunction before calling for assistance, check if the machine 
has the following problems:

1 - If the machine does not turn on: Make sure the machine voltage corresponds to the 
location, make sure that the emergency button is completely pulled (working position) and 
make sure that the phase sequence (only machines triphasic ) it is in the correct order.

2 - If the machine is slow: Check the pressure of the straps.

There is really a need to activate the Technical Support GPaniz if it is not working as specified 
on the computer, take the invoice and the instruction manual for your hands and contact the 
Service Gpaniz. This provides clarification on small problems that arise in your computer and 
will show you the closest assistant.
To facilitate reference parts of the machine, in this case CS 500 indicated.
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TERMO DE GARANTIA

 A empresa compromete-se com a garantia de 6 (seis) meses referente ao produto abaixo 

qualificado, a partir da data da revenda ao cliente final, mediante as seguintes condições e 

normas:

1) A empresa não cobrirá em hipótese alguma defeitos e riscos na pintura ou amassamento  

decorrentes de transporte, devendo estes serem exigidos da transportadora no momento da  

entrega, ou seja, recebimento da mercadoria. Também não terão garantia equipamentos   

expostos ao tempo, ou que por alguma forma após seu uso tenham ficado muito tempo sem   

funcionamento, pois poderá aparecer ferrugem nas partes de movimento não lubrificadas.

2) A garantia não cobrirá vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, resistências,  

termostatos, controlador de temperatura, relés, válvulas solenóides de água e válvula  

solenóide de gás, pois são componentes sensíveis às variações de tensão elétrica, 

transporte não apropriado, instalações não apropriadas e sem proteção.

3) O motor elétrico, quando danificado, deve ser encaminhado à Assistência Técnicas dos 

respectivos fabricantes, devendo ocorrer um prévio contato com a GPANIZ .

4) O cliente terá o direito a Assistência Técnica no local de uso da máquina cuja medida da 

mesma seja maior que 0,360m³ ou peso superior a 94Kg. Caso a máquina não se enquadre  

nas medidas citadas, a mesma deverá ser enviada para a Assistência Técnica Autorizada  

mais próxima. Caso seja constatado que houve mau uso ou instalação inadequada do 

equipamento, a visita, o deslocamento e os custos do conserto correrão por conta do 

usuário, mesmo sendo no período de garantia.

5) A garantia estabelecida pela fábrica refere-se à máquinas que em serviço e uso normal 

apresentarem defeitos de material ou montagem. A fábrica reserva o direito de dar pareceres  

e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia. 

A garantia cobrirá custos com a mão-de-obra desde que a mesma seja executada pela  

Assistência Técnica Autorizada. Excluem-se da garantia defeitos ou avarias resultantes de 

acidentes por negligência nas operações.

6) A empresa não se responsabiliza por modificações no produto, salvo as alterações feitas 

pela própria fábrica.

7) Após 3 (três) meses de uso, considera-se fora de garantia todas peças ou acessórios que 

tenham desgaste natural ou acelerado tais como: rolamentos e retentores, discos do Moedor 

de Carne e do Preparador de Alimentos; globo, pá e espiral da Batedeira Planetária; feltros 

da Modeladora; trefilas, caracóis e alimentadores de extrusão.
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8) Regulagens, lubrificações, ajustes e limpeza do equipamento, oriundos de seu 

uso e funcionamento, não serão cobertos pela garantia, devendo estes correr por 

conta do proprietário.

9) EXTINÇÃO DA GARANTIA:

ü A não execução dos serviços de revisão e lubrificação constantes no Manual de 

Instrução do equipamento;

ü O emprego de peças e componentes não originais e não recomendadas pela 

empresa;

ü Modificação do produto e consequente alteração das características técnicas de 

funcionamento, com exceção às executadas pela empresa; 

ü Utilização das máquinas e equipamentos para outras funções que não sejam as 

indicadas pelo fabricante;

ü  Pelo decurso do prazo de validade da garantia.

 Obs: Para qualquer demanda judicial fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do 

Sul (RS), com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a 

ser.



END OF WARRANTY

The company is committed to ensuring and six (6) months in relation to the product 

described below, from the date of sale to the end customer, under the following conditions 

and standards:

1) The company will not cover in any case, and defects in paint hazards or kneading from 

transport, which should be required of the company in the delivery or receipt of goods. Nor 

will ensure equipment exposed to the weather, or in any way after use have been too long 

without running, rust may appear in non-lubricated moving parts.

2) The warranty does not cover glass, bulbs, fuses, switches, contactors, heaters, 

thermostats, temperature controller, relays, solenoids water and gas solenoid valve 

because they are sensitive to variations in electrical voltage components, not suitable 

transport facilities are inadequate and unprotected.

3) The electric motor, when damaged, must be referred to the technical assistance of the 

respective manufacturers and must have prior contact with G.Paniz.

4) The customer is entitled to technical assistance rather than using the same machine 

whose measure is greater than 0,360m³ or greater than 94 kg. If the computer does not 

meet the above measures, shall be sent to the nearest authorized service. If it is found that 

there has been misuse or improper installation of equipment, subsistence costs, travel 

and repair are borne by the user, even if the warranty period.

5) The factory warranty relates to machines in normal use and service defects in material 

or assembly. The factory reserves the right to provide advice and does not allow others to 

judge defects appear during the warranty period. The warranty will cover the cost of labor, 

provided it is carried out by the dealer. Excluded from warranty defects or damage arising 

from accidents caused by negligence in operations.

6) The company is not responsible for changes in the product, unless the changes made 

by the factory.

7) After three (3) months of use, it is considered out of warranty all parts or accessories that 

have a natural or accelerated, such as bearings and seals wear, discs Meat Grinder and 

Food Preparer; balloon, paddle and spiral planetary mixer; Modeling felts; wire drawing, 

extrusion snails and feeders.
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8) The adjustments, lubrication, adjustment and cleaning of equipment, arising from 

its use and operation will not be covered by the warranty and must be borne by the 

owner.

9) EXTINÇÃO DA WARRANTY:

Failure to carry out the review and constant lubrication of services in the manual of 

the equipment;

The use of non-original parts and components and is not recommended by the 

company;

Modification of the product and subsequent modification of the technical 

characteristics of operation, except those made by the company;

The use of machinery and equipment other than those specified by the manufacturer 

functions;

The warranty expires.

Note: For any demand is elected the Courts of Caxias do Sul (RS), waiving any other, 

however privileged it is or will be.



CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

NÚMERO DESCRIÇÃO PERIODICIDADE

01

02

03

04

05

06

07

08

ESTICAR CORREIAS

LUBRIFICAR CORRENTES

TROCAR CORRENTES

TROCAR ROLAMENTO MANCAIS

REAPERTO SISTEMA ELÉTRICO

LIMPEZA EXTERNA EQUIPAMENTO

LIMPEZA SISTEMA ELÉTRICO

TROCAR CORREIAS 

1.800 HORAS

1.800 HORAS

8.000 HORAS

4.000 HORAS

1.800 HORAS

1.800 HORAS

DIÁRIA

15.000 HORAS
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MACHINE REVISIONS LIST

Intervenções 
realizadas 

Condições de 
segurança do 
equipamento 

Peças reparadas 
ou substituidas 

 Data de 
Intervenções 

Serviço realizado 

Indicações 
conclusivas quanto 
as condições de 
segurança da 
máquina

Responsável

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Não 
Conforme

Não 
Conforme

Não 
Conforme

Não 
Conforme

Não 
Conforme

Não 
Conforme



Revisão Nº Série Inicial Nº Série Final CDA

LISTA DE REVISÕES MANUAL

00 190816XXXXXX - *

* Alterado conforme layout novo. Modelo SSV1.
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Etiqueta do produto
Etiqueta del producto

Visualize aqui os dados do seu equipamento como nº de série, modelo, frequência, tensão.

(0-XX-54) 2101 3400
www.gastromaq.com.br - gastromaq@gastromaq.com.br

www.gpaniz.com.br gpaniz@gpaniz.com.br

   
G.Paniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda. 

Adolfo Randazzo, 2010 -  CEP. 95046-800 - Caxias do Sul -RS

CNPJ 90.771.833/0001-49

0800-704-2366

CS-500 SS 

R.00
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