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CARATERÍSTICAS FEATURES

A solução ideal para o seu negócio.

Forno todo revestido em aço inoxidável.

Câmaras individuais.

Capacidade de 5 câmaras sobrepostas.

Possibilidade até 4 tabuleiros 75x45 por câmara.

Altura das câmaras standard disponiveis: Altura das câmaras standard disponiveis: 
180/240/320.

Vaporizadores independentes a cada camara.
Instalados em local que permite uma intervenção
fácil e rápida.

Vaporizadores com novo sistema de construção que
garante maior longevidade:
 - Espessura reforçada de calibre industrial; - Espessura reforçada de calibre industrial;
 - Filtro anticalcário para maior durabilidade.

Isolamento térmico adequado, garantindo uma menor 
perda de calor.

Opções:

 - Painel controlo digital ou touch;
 - Estufa com vaporizador ou estufa controlada 
(temperatura e humidade);(temperatura e humidade);
 - Estrutura com calhas e rodas;
 - Lares refratário ou em chapa;
 - Cúpula com ou sem exaustor.

The ideal solution for your business.

Stainless steel coated oven.

Individual baking chambers.

Up to 5 overlapping baking chambers.

Up to 4 trays (75x45) per chamber.

Chamber height available in 3 standard sizes: Chamber height available in 3 standard sizes: 
180/240/320.

Independent steam devices for each baking chamber.
Conveniently located to allow easier, faster 
maintenance.

Steamers with a new construction system to 
guarantee greater longevity:
 - Reinforced thicknes; - Reinforced thicknes;
 - Anti-scale filter for greater durability.

Adequate thermal insulation to minimize heat loss

Options:

 - Digital or touch control panel;
 - Proofer with steamer or proofer with temperature 
and humidity control;
 - Structure with rail system and wheels; - Structure with rail system and wheels;
 - Baking boards made of refractory material or steel;
 - Oven top with or without exhaust system.

- Panel with new design
- Digital control with graphic LCD display
- Top and bottom temperature control
- Equipped with individually programmable starting 
system in each chamber
- Steamers canbe disconnected individually when 
not used, saving energynot used, saving energy

- Placa com novo design
- Comando digital com LCD gráfico
- Controlo de temperatura para teto e lar
- Equipada com sistema de arranque programável 
individualmente em cada câmara
- Possibilidade de desligar os vaporizadores 
individualmente quando a sua utilização não é individualmente quando a sua utilização não é 
necessária, economizando eletricidade.
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