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BEM-VINDO À PRÁTICA

Fundada em 1991, a Prática desenvolve, produz e comercializa os melhores 
equipamentos para restaurantes, padarias e centrais de produção de alimentos. 
Líder em vários segmentos em que atua, a Prática dispõe de uma fábrica no estado 
da arte, comparável às melhores do mundo, além de um time de engenheiros e 
técnicos de primeira linha, que desenvolve soluções alinhadas às mais modernas 
tendências do mercado.

O propósito da empresa é ajudar seus clientes a produzir comida de qualidade, sem 
desperdícios. Este propósito, que é também um compromisso, se desdobra em 
três dimensões complementares: produtividade, com melhores resultados para 
nossos clientes, bem-estar, para comidas saborosas e saudáveis, e preservação, 
com o combate ao desperdício de alimentos.

Com uma equipe alinhada, valores fortes e uma visão positiva do futuro, a Prática 
se consolida como líder no mercado nacional e caminha para um posição cada vez 
mais relevante em todo o mundo.



Conheça o TSI, a central de cocção inteligente da Prática.

Muito mais que um forno combinado, é o que existe de melhor em
tecnologia para a cocção.

Uma ferramenta que torna realidade qualquer ideia sobre cozinhar.
Com ela, as refeições ficarão sempre da maneira que você desejar, 
basta determinar o tipo de produto e o resultado desejado.

O TSi é fácil de operar, valoriza a qualidade dos ingredientes e reduz 
a necessidade de monitoramento e controle.

Economiza tempo, energia, água e espaço, além de fazer com que 
os alimentos percam menos peso após os processos de cocção.

Tenha liberdade para se concentrar no que realmente importa:
a satisfação dos seus clientes.

Receitas Inteligentes com cocção perfeita.
Ofereça o melhor para seus clientes!



Com o TSi você consegue montar um menu completo utilizando 
o mesmo equipamento. É possível assar, fritar, grelhar, gratinar, 
regenerar, cozinhar no vapor, assar com vapor, entre outras 
aplicações. Ele realiza até 1400 refeições por turno e tudo isso em 
uma área inferior a 1m². 

• Simplicidade operacional.
 
• Versátil – prepara diversas
refeições simultaneamente.
 
• Sistema automático de 
limpeza. 

• O ponto de cocção é sempre atingido de forma suave: até 20% menos de perda de 
matérias-primas em comparação com o preparo convencional.

• Processo de cocção inteligente: dispensa 
o trabalho de controle e necessidade de 
monitorização.
 
• Obtém o resultado desejado com um único 
toque: fácil de utilizar mesmo para operadores 
com pouca experiência.

Selecione o resultado desejado.
Carregue. Pronto!

Tenha o resultado de sua preferência, desde o ponto até a cor e a 
textura dos alimentos. 

Alimentos mal passados, ao ponto ou bem passados, com um tom 
dourado claro ou escuro, com ou sem crosta, basta escolher e 
deixar o TSi trabalhar para você.

MAL PASSADO

Facilidade Resultado
que você precisa que você deseja

BEM PASSADOAO PONTO



30OC  - 260OC

30OC  - 100OC 
(Banho maria)

A função banho-maria permite a 
manutenção dos alimentos quentes, 
após o preparo, sem ressecar ou 
passar do ponto.

Função combina ar seco com vapor, 
sendo assim, é ideal para o preparo de 
peças de carne bovina, suína, pescados e 
aves. Evita o ressecamento das carnes e 
reduz a perda de peso dessas proteínas.

VAPOR COMBINADO

STEAMER

O TSi além de inteligente,  
também é flexivel!

Se desejar, trabalhe de forma manual
como um forno combinado. 

30OC  - 260OC 

Ar seco, circulando de maneira uniforme 
na câmara, o que permite realizar 
processos de panificação e confeitaria, 
como assar pães, bolos e tortas, além 
de gratinados, frituras e grelhados, sem 
necessidade de utilizar óleo.

AR QUENTE

98OC

Função que permite cozinhar alimentos 
que tradicionalmente são preparados 
em panela com água fervente, como 
arroz, legumes e verduras, e ovos. Além 
de preservar a coloração e os nutrientes 
dos produtos.

VAPOR

Mantém a diferença constante 
entre a temperatura do núcleo 
e da câmara de cocção, sendo essencial 
para preparos mais cuidadosos como 
rosbife.

Indicado para cocção de carnes 
(proteínas de fibras rígidas) durante 
a noite, o forno mantém alimento 
aquecido com umidade fora da faixa 
de risco de contaminação após a 
finalização do processo.

Permite o preparo simultâneo de 
diversos alimentos, controlando o tempo 
de cada um de maneira independente.

Regenera alimentos prontos 
ou semi-prontos mantendo suas 
características e propriedades
originais.

Extrator de umidade
Controle de até 5 

velocidades da turbina
Informação da 

câmara de cocção

REGENERAR

DELTA T
COCÇÃO MÚLTIPLA
NOVA

COCÇÃO NOTURNA

DUMPER



Cargas mistas, cocção individual,
resultados incríveis!

Cada bandeja é monitorada de maneira individual.
É possível alterar manualmente o tempo por GN.

Selecione uma receita e a inteligência do TSI indicará 
outras compatíveis para cocção múltipla.

Sistema de compensação de queda de temperatura na abertura de porta.
Alerta sonoro e visual ao final de cada preparo.

Nova Cocção Múltipla
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OBS: Função disponível somente nas
versões 06,10 e 20V elétricos.

Alta produtividade de grelhados!
Turbo Grill Temperatura máxima: 300°C

Controle individual de 
tempo de cada grelha

Sistema de carregamento 
rápido para grelhados

Utilize receitas para produção

Sistema de compensação de queda 
de temperatura na abertura de porta

Controle inteligente de umidade 
   na câmara



Ef iciente, econômica, segura! 

Ao final do expediente, deixe o TSi realizar a limpeza para você.

Utilize a programação de higienização automática, um sistema inteligente 
que identifica sozinho o melhor tempo e quantidade de detergente, 
de acordo com a sujidade do forno, ou, se preferir, escolha um dos 3 
programas pré-definidos para limpeza.

A limpeza inteligente do TSI tem o menor consumo de detergente e é a 
mais rápida do mercado.

*Equipado com dispositivo de segurança em caso de interrupção do processo.

Limpeza Inteligente
Outras Características

Controle Touch Screen de 7”, 
de operação mais fácil do mercado.

Acabamento com cantos
arredondados que facilitam a 
higienização do equipamento.

Sensor de núcleo de 6 pontos.

Conexão USB para importar ou 
exportar receitas e atualizações 

de software.

Termodinâmica desenvolvida 
para garantir desempenho e 

uniformidade no preparo 
dos alimentos.

Sistema de extração de umidade 
garante crocância

nos preparos.

Exclusivo sistema ECOPOWER 
de reaproveitamento de calor da 

câmara, para economia de energia.

Totalmente construído 
em aço inoxidável.

Esguicho acoplado.



TSi10
TSi6

Linha TSi

Modelo elétrico Capacidade

Capacidade

Tensão (V)

Tensão (V)

Potência (kW)

Tipo de Gás Consumo

Peso (kg)

Peso (kg)

Dimensões

Dimensões

(Larg.xProf.xAlt) (mm)

(Larg.xProf.xAlt) (mm)

TSi6 6 GNs - Até 210 Refeições|por turno 220trif|380trif 13.7 1056x754x777 123

TSi10 10 GNs - Até 350 Refeições|por turno 220trif|380trif 22.5 1056x754x1059 173

TSGi6 6 GNs 220mono|220trif|380trif GLP | Gás Natural 1,42kg|h | 1,36m³|h 1076x1069x740 172

TSGi11 11 GNs 220mono|220trif|380trif GLP | Gás Natural 1,87kg|h | 1,79 m³|h 1076x1069x1170 218

CENTRAL DE COCÇÃO
INTELIGENTE

Modelo a gás

Modelo elétrico

TSi20
TSi20V  /  TSi40

Capacidade

Capacidade

Tensão (V)

Tensão (V)

Potência (kW)

Tipo de Gás Consumo

Peso (kg)

Peso (kg)

Dimensões

Dimensões

(Larg.xProf.xAlt) (mm)

(Larg.xProf.xAlt) (mm)

TSi20 20 GNs - Até 700 Refeições|por turno 220trif|380trif 29.4 1056x1303x1184 210

TSi20V 20 GNs - Até 700 Refeições|por turno 220trif|380trif 38.4 1030x1090x1960 180

TSi40 40 GNs - Até 1400 Refeições|por turno 220trif|380trif 53.3 1030x1384x1960 337

TSGi20 20 GNs 220mono|220trif|380trif GLP | Gás Natural 2,38kg|h | 2,28 m³|h 1076x1069x740 235

TSGi20V 20 GNs 220mono|220trif|380trif GLP | Gás Natural 2,60kg|h | 2,49 m³|h 1056x1186x1972 180

TSi40 40 GNs 220trif|380trif GLP | Gás Natural 2,60kg|h | 2,49 m³|h 1056x1506x1972 337

Modelo a gás



Acessórios
opcionais

GN’s e grelhas

Base de Apoio
(Tsi6, 10 e 20)

GN 1/1
Lisa 30mm

GN 1/1
Lisa 65mm

GN 1/1
Perfurada 65mm

GN 1/1
Telada 45mm

Rocamboles, parmegianas, entre outros. Também 
utilizado como aparador de líquidos ou gorduras 

provenientes de outras preparações.

Cozimentos no vapor, como legumes e verduras.

Arroz, carnes, massas, quibes, tortas, bolos e 
todos os preparos que requerem líquidos.

Batatas fritas, polentas, mandiocas, torresmos e
frangos à passarinho

Gaiola e Carro 
Transporte 

(TSi 20)

Carro
Gaiola

(TSi 20V, 40)

Base totalmente em aço inoxidável 
com capacidade para 14 GNs

Totalmente em aço inoxidável
com capacidade para 20 GNs.

Totalmente em 
 aço inoxidável.

Capacidade para 
20 GN’s ou 40 GNs.

Grelha 1/1
Para frango

GN 1/1 
com 8 cavidades

Turbo Grill

Grelha TG

Chapa TG

Grelha 1/1

Smart Grill

Usadas para assar frangos inteiros, 
nas quais os frangos são colocados 
de pé e encaixados neste suporte.

Ovos fritos, omeletes, panquecas americanas, 
hamburgueres, batatas rosti e tortilhas.

Face Superior: Carnes, frutos do mar, peixes e 
legumes grelhados. Face inferior: Pizzas e esfihas.

Utilizadas principalmente para preparar 
carne assada, alimentos empanados e 
como apoio para outros recipientes.

Sistema de carregamento 
rápido para grelhados
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