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Wood-fired heating system with side furnace 
(on the right or left).
Various types of burners can be installed:
- Gas
- Fuel oil
- Pellets

CARATERÍSTICAS FEATURES

Forno com linhas direitas e simples beneficiando o 
seu funcionamento e manutenção.

Superfície de cozedura variável entre 5 m2 a 27 m2, 
com a possibilidade de 3 e 4 câmaras;

Cozedura massa de pão de 60 kg/h a 370 kg/h;

Vaporizadores independentes por cada câmara, 
instalados em local que permite uma maior 
acumulação de calor, aumentando o seu rendimento.acumulação de calor, aumentando o seu rendimento.
Vaporizadores  com novo sistema de construção que 
garante maior longevidade:
 - Espessura reforçada de calibre industrial;
 - Ligações de água e vapor em cobre e aço inox;
 - Filtro anti-calcário para maior durabilidade.

Isolamento a “Diatomite”.

Lares construídos em material refratário com 25mm Lares construídos em material refratário com 25mm 
de espessura e desenvolvidos a partir de fórmula 
própria que possibilita uma maior durabilidade.
Canais totalmente construídos em placas refratárias, 
sendo estas de grande dimensão para diminuir as 
juntas.

Portas com abertura para baixo, em aço inox e vidro Portas com abertura para baixo, em aço inox e vidro 
temperado com 10mm de espessura.

Opções:
  -  Vaporizadores duplos;
  - Vaporieiras interiores mais rentáveis e com 
menos manutenção;
  - Sem fornalha;
    - Portas compensadas para carregador automático;
  - Subtituição do vidro por portas totalmente em aço 
inox;
  - Possibilidade de funcionamento com queimador a 
biomassa;
  - Diminuição de peso para a instalação do forno:
  - Isolamento a lã de rocha - redução em 12%
    - Isolamento a lã de rocha do forno e do maciço 
inferior - redução em 30%

This oven has a simple straight-line design which 
improves productivity and maintenance results;

Baking surface dimension of 5m2 to 27m2, with 3 or 
4 chambers.

Bread production of 60 kg/h to 370 kg/h;

There are independent steam devices for each There are independent steam devices for each 
chamber installed in a location that allows for a 
greater accumulation of heat thus maximising 
productuvity.
Steamers with a new construction system to 
guarantee greater longevity:
 - Reinforced thickness;
 - - Water and steam connection in copper and 
stainless steel;
 - Anti-scale filter for greater durability.
“Diatomite” Insulation

Baking boards are made  of refractory material with a 
thickness of 25mm and developed with a special 
formula that provides greater durability.
Channels entirely built with refractory plates, which Channels entirely built with refractory plates, which 
are large in size in order to reduce joints.

Downward-opening doors made of stainless steel 
and tempered glass which is 10mm thick.

Options:
 - Double steamers;
 - Inner steamers (more profitable and with low 
maintenance);maintenance);
 - Without furnace;
 - Doors adjusted for automatic charger;
 - Doors entirely made of stainless steel, replacing 
glass;
 - Possibility of operating with biomass burner;
 - Reduced weight for ease of  installation:
 -  - Rockwoll insulation- reducing weight by 12%
 - Rockwoll insulation of oven and base structure - 
reducing weight by 30%

Fornalha lateral (direita ou esquerda) para 
aquecimento a lenha.
Podendo ser instalados váriostipos de queimador:
- Gás
- Gasóleo
- Pellets

- Panel with a new 
design 
- Digital control with 
graphic LCD display
- With pellet burner 
control option.

- Placa com novo design
- Comando digital com
LCD gráfico
- Com capacidade para 
controlar o queimador 
a pellets

- Includes analog controllers
- Digital pyrometer with 
thermostat
- With aluminum frame for 
long lasting durability

- Quadro com comandos 
analógicos
- Pirometro Digital com 
termostato
- Protegido com um aro 
em aluminio para maior 
durabilidadedurabilidade


