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Missiomme
Uskomme, että avain menestykseen on kuluttajaymmärrys.
Tavoitteemme on kasvattaa asiakkaittemme liiketoimintaa:
varmistaa asiakasmäärän kasvu, asiakkaan tehokkuus ja
erilaistuminen. Teemme tämän toimittamalla trendikkäitä,
kannattavia ja innostavia tuotteita, koneita ja palveluja.
Joten asiakkaamme voivat tarjota todellisia kuluttajalähtöisiä,
maukkaita ratkaisuja – ja saada lisää uskollisia asiakkaita.

Kuluttajan
ymmärtäminen
on avain
menestykseen

Mikä Leipurinkonserni on?
Yli 100 vuoden kokemuksellaan
Leipurin tarjoaa ainutlaatuisesti
leipomo- ja konditoriatuotteisiin,
elintarviketeollisuuteen ja foodservicemarkkinoihin liittyviä ratkaisuja.
Ratkaisumme ulottuvat tuotekehityksestä,
resepteistä, raaka-aineista, koulutuksesta
ja laitteista myyntipisteiden suunnitteluun
asti.
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YHTEISTYÖKUMPPANIMME

ARTEZEN Tarjoamme leipomokumppaneillemme
moderneja ja joustavia taikinan käsittelyratkaisuja
muuntamalla hyvin testatut tekniikat ajantasaiseksi
teknologiaksi. Mallivalikoimamme kattaa taikinan
käsittelyn tärkeät elementit, valmistamme houkuttelevia ja maistuvia tuotteita ja täytämme nykypäivän ja tulevaisuuden kuluttajien vaatimukset.

ESCHER MIXERS on erikoistunut sekoituskoneiden valmistamiseen leipä- ja leivonnaistuotteiden
valmistusaloille. Vuosien kuluessa olemme hankkineet erityisosaamista, jonka avulla olemme voineet
kehittää koneita ja ratkaisuja, jotka tyydyttävät erilaisten asiakkaiden ja eri markkinatyyppien tarpeet.

Taikinan paloittelijat

Taikinan vaivauskoneet

HOBART on maailman markkinajohtaja ammattimaisessa astianpesuteknologiassa ja tunnettu
ruoanvalmistus-, ruokavalmiste- ja ympäristöteknologian valmistaja. Hotelli- ja catering-ala, kahvilat, leipomot ja lihakaupat kaikkialla maailmassa
vannovat innovatiivisten tuotteiden nimeen.
Tehosekoittimet			

Sivu: 11

ICETEAM 1927 kuuluu Ali-konserniyritykseen, joka
on yksi johtavista gelaton, pehmiksen, jäädytetyn
jälkiruoan ja leivonnaisten valmistukseen käytettävien koneiden valmistajista.
Yritys on tulos CATTABRIGAn, COLDELITEn, PROMAGin ja OTT FREEZERin voimien yhdistämisestä.

Sivu: 22

Sivut: 16, 17, 18, 19, 20
Gelato-koneet			

FORM & FRYS MASKINTEKNIK, on yritys, joka on
löytänyt markkinaraon erilaisten tuotteiden, kuten
esim. viinereiden, pizzapohjien, erikoispiirakoiden,
voitaikinaleivonnaisten, suolaisten tuotteiden kuten
pasteijoiden jne., taittamisesta/muovauksesta ja
täyttämisestä. Form & Frys valmistaa sekä vakiokoneita että erikoisvalmisteisia koneita, jotka räätälöidään asiakkaan erityistarpeeseen.

DELTA on yhdistetty moderniin teknologiaan kauppa-, leipomo- ja teollisuusalalla jo vuosikymmenien
ajan. Teknisten ratkaisujen laaja kirjo ja hyvin jäsennelty tuotevalikoima kattavat kaikki vaatimukset.
Leipomot ja konditoriat, jotka haluavat alentaa kustannuksia, nostaa tuottavuutta ja parantaa laatuvaatimuksia, ovat aina valinneet Delta-tuotteita.
Annostelu & fermentointi 		

Taittokoneet

Sivut: 36, 37, 38, 39, 40, 41

ISA Suunnittele käytössäsi oleva tila.
ISAn haasteena on yrittää onnistua joka päivä
löytämään oikean ratkaisun kaikkia ulkoasua koskeville yksilöllisille tarpeille. Annamme käyttöösi
jäähdytettyjen elintarvikkeiden teollisuuden huipputekniikan ja -arkkitehtuurin.

LILLNORD Lillnord A/S on maailmanlaajuisesti
toimiva perheyritys, joka on erikoistunut
leipomoteollisuuden nostatuskaappeihin ja
kylmiöihin. Yritys on kehittänyt ja valmistanut
nostatuskaappeja ja pakastimia jo yli 40 vuotta.

Sivut: 30, 31, 32

Siivuttajat			 Sivu: 82

Nostatuskaapit			
Vitriinit			
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Sivut: 83, 84, 85, 86

Sivut: 47, 48, 49

Sivu: 87
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MUSSANA Taitava kermanvaahdottaja
Muut koneet			

Sivut: 12, 13, 14

PATTYN Yli 60 vuoden kokemus ja tietotaito. Pattyn-konserni tarjoaa suorituskykyisiä pakkauskoneita ja täydellisiä pakkaus-, punnitus-, täyttö- tai
tuotteiden laskentalinjastoja teollisuuskäyttöön.
Laatikko- & lavauskoneet			

Sivu: 85

Laatikon täyttölaitteet			

Sivu: 86

Laaduntarkastajat			 Sivu: 87

SVEBA DAHLEN Räätälöimme järjestelmän
juuri sinun yrityksesi tarpeita vastaavaksi.
Leipälinjamme, nostatuskaappimme, uunimme
ja muut koneemme varmistavat korkean laadun.
Vakiomallilla saat monia tuotteita ja vastinetta
rahoillesi tarvitsematta liittää lisälaitteita.

VULGANUS Yli 40 vuoden kokemuksella ja yli
400 toteutuneella hankkeella maailmalaajuisesti
olemme toimittaneet räätälöityjä tuotantolinjoja,
integroituja spiraalijärjestelmiä, puhdastiloja ja
kuljettimia, jotka on suunniteltu ja rakennettu
Pohjoismaiden hygieniastandardien mukaisesti.

Taikinan paloittelijat		

Sivut: 12, 13, 14, 15, 16

Panostajat & kuljettimet		

Sivu: 21

Riivauskoneet			

Sivut: 24, 25

Keinunostatuskaapit		

Sivu: 43

Rullaajat				Sivut 25, 26

Nostatuslaitteet			

Sivut: 44, 46

Kaulauskoneet ja ylöslyöntilinjat

Sivut 32, 33

Spiraalijäähdyttimet		

Sivut: 68,69

Tunneliuunit			

Sivut 51, 52

Keinujäähdyttimet		 Sivu: 69

Pinnavaunu- & kerrosuunit		

Sivut: 53,54,55, 56, 58,

Spiraalipakastimet		 Sivu: 71

				59, 60
Muut koneet			

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. on ainoa, joka tuottaa tuotteita 100 % Made in Italy ja tarjoaa 360°
ratkaisujen valikoiman tarkastus- ja laadunvalvontaan: metallinilmaisimia, röntgensädetarkastusjärjestelmiä ja tarkistusvaakoja. Yritys on tämän alan
johtaja Italian markkinoilla.
Röntgensäde- ja metallinilmaisimet

Sivut: 78, 79, 81

Tarkistusvaa'at			

Sivut: 81

RHEON AUTOMATIC MACHINERY kehittää
ja valmistaa useita erilaisia korkealaatuisia elintarvikkeiden käsittelykoneita ja tehdasjärjestelmiä, joita toimitetaan ympäri maailmaa. Olemme maailman
ensimmäinen croissantien täysautomaattisen
tuotantolinjan ja automaattisen tuotteiden pakkauskoneen kehittäjä. Koneitamme on viety yli 120
maahan, ja teknologiallemme on tärkeä tehtävä automatisoidussa etnisen ruoan tuotannossa ympäri
maailmaa.
.
Rullaajat				Sivut: 28, 29
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Sivut: 61, 62

WILLEMSE & VAN ENGELEN BV on konditorioille,
teollisuus- ja myymäläleipomoille tarkoitettujen
ruiskutus-, koristelu- ja kaatolaitteisiin erikoistunut
yritys.
Valmistamiamme tuotteita myydään maailmanlaajuisesti. Korkean laadun takaamiseksi kaikki koneet
kehitetään, suunnitellaan ja valmistetaan Alankomaissa Roosendaalin tehtaalla.

Muut koneet			

Sivut: 62
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TAIKINAN KÄSITTELY

TAIKINAN PALOITTELUKONEET

Syncro
Syncro 120, Syncro 160, rullaaja
Täysautomaattinen sämpylän paloittelijariivaaja
Syncro on tehokas, kevyellä paloittelujärjestelmällä ja kaksoisriivauslaitteella
varustettu sämpyläkone. Tässä koneessa
yhdistyvät paras tarkkuus ja optimaaliset
pullien ja sämpylöiden riivaustulokset.
Ainutlaatuinen kaksirivinen järjestelmä
tarjoaa suuremman palapainoalueen tarvitsematta vaihtaa rumpuja tai lävistimiä.
Vaadittu paino asetetaan helposti käytönohjaimella, ja elektroninen prosessori
ehdottaa automaattisesti optimaalisen
parametrin.

TEKNISET OMINAISUUDET

TAIKINAN
KÄSITTELY

•
•
•
•
•
•

LCD-paneeli ja käytönohjain – mukavuutta
käyttäjälle.
Valinnaisesti integroitu kompakti pitkärullaaja
sämpylöille.
Ruostumatonta terästä olevat paneelit ja ovet
takaavat nopean huollon.
Paloittelu, jota seuraa kaksoisriivaus –
edistyksellistä tuotelaatua.
Tuntikapasiteetti maks. 3500 sämpylää.
Vankka, luotettava rakenne takaa optimaalisen
luotettavuuden.

TEKNISET

MITAT

MALLI		

PAINO		

KAPASITEETTINOPEUS

Syncro 120

30 - 120 gr

3500 kpl/h

1,2 kW

Syncro 160

60 - 160 gr

3500 kpl/h

1,2 kW

Rullaaja*							

						

MAKS. TEHO

Rullaaja

0,7 kW

KOKONAISPAINO

Syncro vakio, kaikki mallit 				

640

kg

Rullaajalla* varustettu Syncro, kaikki mallit			

770

kg

*lisävaruste

2500 rullaajalla
2000 ilman rullaajaa
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TAIKINAN KÄSITTELY

Glimek SD180

TAIKINAN PALOITTELUKONEET

IMULLA TOIMIVA TAIKINAN PALOITTELIJA
Kapasiteetti: 750–1800 kpl/h

Glimek BH taikinasuppilo

Automaattinen imusyöttöinen paloittelija kaikentyyppisille taikinoille. Hiljainen automaattinen
imusyöttöinen paloittelija kaikentyyppisille taikinoille. Suuri palapainon tarkkuus ja joustava painoalue
tekevät siitä soveltuvan kaikentyyppisille leipomoille. Korkein turvallisuusluokka. Harkittu ergonomia,
käyttäjäystävällinen.

Tilavuus: 575 litraa vakiona
Taikinasuppilo vakiopaloittelijalle SD180/300/600.
Muodostaa tasaisen pinnan paloittelukoneen
suppilossa, mikä varmistaa paremman painon
tarkkuuden.

TEKNISET TIEDOT
Kapasiteettialue		 750–1800 taikinapalaa/h
PALAPAINO, KAPASITEETISTA JA TAIKINAN
OMINAISUUKSISTA RIIPPUEN:

MITAT (MM)

SD180XS 			

50-1000 gr

SD180				120-1600 gr
SD180XL 			180-2300 gr
PIENOISMÄNNÄLLÄ:
SD180 			35-250 gr
SD180XL 			

35-250 gr

MITAT (MM)

Virtalähde			1.1 kW
SD180 - 90 L

SD180 - 225 L

TEKNISET TIEDOT
Tilavuus:				575 litraa
Painokapasiteetti: 			

Taikina maks. 350 kg

Virtalähde:				1 x 230 V
Paineilma:				6 bar

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
OMINAISUUDET JA HYÖDYT
•
•
•

•
•
•
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Valokenno-ohjattu sulku-/annostelujärjestelmä
syöttää automaattisesti paloittelukoneeseen.
Mutkaton muotoilu. Tuloksena luotettava
toiminta ja pienempi tuotannonmenetysriski.
Paloittelukone ei tarvitse erikoisia
kiinnityslaitteita. Mahdollista mukauttaa moniin
erilaisiin paloittelukoneisiin.
Ruostumaton teräsrunko (vaihtoehto) Maalattu
runko mukana.
Pneumaattisesti ohjattu taikinaterä, leveys 400
mm vakiona (muut leveydet pyynnöstä).
Automaattinen valokenno-ohjattu

•

•
•
•

annostelulaite (vaaditaan väh. 6 baarin
paineilma), joka muodostaa tasaisen
taikinapinnan paloittelijan suppilossa ja takaa
paremman palapainon tarkkuuden.
Taikinasuppilossa on mukana liukulevy, jos se
on esitetty piirustuksessa.
BL:n ja BH:n välissä on tukitanko, jos BL ja BH
toimitetaan yhdessä.
Suunniteltu toimimaan yhdessä muiden
valmistajien paloittelukoneiden kanssa
(pyynnöstä).

•
•
•
•
•
•
•

Suuri palapainon tarkkuus. Kaksikammioinen
imulla toimiva paloittelija. Suppilo ulottuu
terään asti. Suppiloon ei jää taikinaa.
Suuri palapainoalue, 3 mallia, 35–2300 g
Mittaa taikinan punnitsemisen sijaan
Joustava taikinatyypin suhteen
Säädettävä nopeus taajuusmuuttajalla
Kapasiteetti 750–1800 kpl/h vakiona (pienempi
kapasiteetti pyynnöstä)
Taikinaterä ruostumatonta terästä
Ainutlaatuinen tyhjennystoiminto (suppilo
ulottuu taikinaterään asti)

•
•
•
•
•
•
•
•

Hellävarainen taikinan käsittely
Helppo käsittely ja puhdistus – kaikki kannet
ruostumatonta terästä ja irrotettavissa
90 litran ruostumaton terässuppilo vakiona (~
63 kg taikinaa)
225 litran ruostumaton terässuppilo (~ 150 kg
taikinaa) (vaihtoehto)
Suppilossa tarttumaton pinnoite (vaihtoehto)
Öljysäiliö 17 litraa, helppo täyttää
Erittäin hiljainen, 72 dB(A)
Suuren turvallisuuden takaa automaattinen
pysäytystoiminto. Kone pysähtyy
kosketettaessa suppilon turvareunaa.
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TAIKINAN KÄSITTELY

TAIKINAN PALOITTELUKONEET

Glimek SD300

Glimek SD600

IMULLA TOIMIVA TAIKINAN PALOITTELIJA
Kapasiteetti: 750–1800 kpl/h

IMULLA TOIMIVA TAIKINAN PALOITTELIJA
Kapasiteetti: maks. 6000 palaa/h

Automaattinen imusyöttöinen taikinan paloittelija,
jota voidaan käyttää joko 1- tai 2-koteloisena.
Raskaaseen tuotantoon sovitettu vahva rakenne.

Ruostumatonta terästä oleva
monikoteloinen taikinan paloittelija 3- tai
2/4-koteloisena toteutuksena. Käynnin
aikana portaattomasti säädettävä taikinan
puristus. Vankka runko takaa korkean
teollisen tuotannon.

TECHNICAL
TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL
TEKNISET TIEDOT

150–1150 g

1-koteloinen SD300 X		

250–2300 g

(1311)
1910
1694

PLC-ohjaus kosketusnäytöllä:
• Nopeuden säätö (taajuusmuuttaja)
• Painon viiteasteikko
• Laskenta/taaksepäin laskenta
• Toisen poistohihnan erillinen ohjaus
• Virtalähde 1,5 kW

1199

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Palapainoalue, kaksi mallia: 40–1000 g tai
150–2300 g
Säädettävä nopeus taajuusmuuttajalla
Kapasiteetti 1500–3000 kaksikoteloisena ja
750–1500 yksikoteloisena
Kaksi mittausmäntää on helposti liitettävissä
yhteen mäntään
Taikinaterä ruostumatonta terästä
Ainutlaatuinen tyhjennystoiminto (suppilo ulottuu taikinaterään asti)
Hellävarainen taikinan käsittely
Korkealaatuista nikkelin kestävää terästä olevat
taikinakammiot takaavat suuren palapainon
tarkkuuden ja pitkän käyttöiän
PLC-kosketusnäyttö
Luja rakenne

(1311)
(1910)

717

2-koteloinen SD300 XL

1199

1660

100–1000 g

ø 1166

ø 1166

1143

1-koteloinen SD300		

SD600 - 225 l

517

40–400 g

SD600 - 100 l

Palapainoalue, kapasiteetista ja
taikinan ominaisuuksista riippuen:
3-koteloinen		
150–1000 g
2/4-koteloinen		
250–1700 /100–700 g
Virtalähde		
3,5 kW Paineilma
(vaaditaan)		
6 bar

1694

2-koteloinen SD300		

MITAT (MM)

1860

Palapaino, kapasiteetista ja taikinan ominaisuuksista riippuen:

500–4500 taikinapalaa/h
1000–3000 / 2000–6000 taikinapalaa/h

1143

1--koteloinen			750-1500 taikinapalaa/h

Kapasiteettialue
3-koteloinen		
2/4-koteloinen		

750-1000

MITAT (MM)

2-koteloinen			1500-3000 taikinapalaa/h

750-1000

Kapasiteettialue

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

90 litran ruostumaton terässuppilo vakiona (~
63 kg taikinaa)
225 litran ruostumaton terässuppilo (~ 150 kg
taikinaa) (vaihtoehto)
Suppilossa tarttumaton pinnoite (vaihtoehto)
Helppo käsittely ja puhdistus – kaikki kannet
ruostumatonta terästä ja irrotettavissa
Öljysäiliö 11 litraa, helppo täyttää
Toteutus ruostumatonta terästä
Saatavana vasemmalla tai oikealla ulossyötöllä
(käyttöpaneelin edestä katsottuna)
Suuren turvallisuuden takaa automaattinen
pysäytystoiminto
Kone pysähtyy kosketettaessa suppilon turvareunaa

•

•

•

•

•
•

Mittaa taikinan punnitsemisen sijaan – taikinan
paino pysyy yhdenmukaisena, vaikka taikina
alkaa käydä suppilossa.
Palapainoalue, kaksi mallia: 150–1000 g
3-koteloisena ja 250–1700 / 100–700 g
2/4-koteloisena
Kapasiteetti 1500–4500 kpl/h 3-koteloisena,
2000–6000 kpl/h 4-koteloisena ja 1000–3000
kpl/h 2-koteloisena (mittausmännät voidaan
helposti liittää pareittain)
Kaikki paneelit voidaan avata helposti (ilman
työkaluja), joten koneen ja erillisten sähkö- ja
voitelukoteloiden puhdistus on helppoa.
Säädettävä nopeus taajuusmuuttajalla
Portaattomasti säädettävä taikinan puristus
männillä. Säädettävissä käynnin aikana.

•
•

•
•
•
•
•

Käyttäjäystävällinen 8" kosketusnäyttö
asetuksiin ja reseptien tallennukseen
Portaattomasti säädettävä paineilmajärjestelmä
(vaaditaan väh. 6 baarin paineilma) varmistaa
erityyppisten taikinoiden hellävaraisen
käsittelyn. Voidaan säätää käytön aikana.
Luotettava paloittelujärjestelmä takaa erittäin
tarkan palapainon
Erillinen käyttökoneisto poistohihnoilla
Älykkäät valvotut voitelujärjestelmät takaavat
koneen pitkän käyttöiän
Pikairrotus poistokuljettimessa
Kehittämisessä on kiinnitetty suurta huomiota
sekä turvallisuus- että hygienianäkökohtiin
(vaihtoehto).
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TAIKINAN KÄSITTELY

MD-linja

TAIKINAN VAIVAUSKONEET

160 kg, 240 kg, 400 kg, 500 kg

MX-linja

Spiraalisekoitin
alatyhjennysjärjestelmällä

Kapasiteetti: 60 kg, 80 kg, 120 kg, 200 kg

Taikina siirretään kuljetinhihnalle tai
liikuteltavaan pataan. Sekoitusjärjestelmään voi sisältyä joko MD-linjan spiraali
tai kaksoistyökalu (MDW-linja). Tähän
kompaktiin järjestelmään kuuluu kaksi tai
useampia sekoitinsarjoja, jotka syöttävät
taikinan suoraan tuotantolinjaan, kun taas
valinnainen laajennus tarjoaa järjestelmän, joka antaa taikinan levätä.

Kaksimoottoriset spiraalisekoittimet kiinteällä
padalla.
MX-linjan kiinteäpadalliset sekoittimet on suunniteltu vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin
koneista, joissa yhdistyvät luotettavuus ja kilpailukykyiset hinnat. Olemme saavuttaneet tämän
tavoitteen soveltamalla mittakaavaetua, joka on
saatu nykyaikaisten laserleikkaustekniikoiden ja
taittojärjestelmän käytöllä. Tämän ansiosta kone on
vankka mutta painaa vähemmän. Näiden ominaisuuksien johdosta kone voidaan valmistaa kokonaan ruostumattomasta teräksestä (erittäin kysytty
hotelli-, ravintola- ja catering-alalla) tuntuvasti
alennetulla hinnalla.

Sekoittimeen on saatavana sarja lisävarusteita, kuten Vario Drive System (VDS),
jolla käyttäjä voi säätää sekoitustyökalun
ja padan nopeutta.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Spiraalisekoitin kiinteällä padalla ja kahdella
moottorilla; toinen pataa ja toinen spiraalia
varten
Kaksinopeuksinen spiraali
Elektroninen kaksoisajastin
Padan kaksisuuntainen pyöriminen pyörimissuunnan käännöllä ensimmäisellä nopeudella
Padan suojus ruostumatonta terästä
Pata, spiraali ja keskitanko ruostumatonta
terästä
Männät tukevat padan suojusta; vakiona mallista 120 alkaen
Hihnavälitys
Irrotettava sähköpaneeli helpottaa huoltoa

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT
		

MX 60

MX 80

MX 120

MX 160

MX 200

MD240

MD400

MD500

Vaivauskapasiteetti (maks.) 				

kg

160

240

400

500

Flour capacity (maks.) 					

kg

100

150

250

300

90

150

200

60
Vesi (60%)					l		
Padan tilavuus					l

270

380

600

700

Padan halkaisija					mm

850

1000

1200

1300

Mitat		

A				mm

1800

2370

2640

2770

			

B

1050

1130

1340

1470

			

C

1770

2340

2380

2930

Padan teho kW				0.55		0.55		0.55		0.75		0.75

			

D

2260

2800

2950

2950

Mitat			A mm		1170		1185		1295		1405		1465

Paino						kg

2100

2700

4200

4600

Moottori		

Spiraali l/ll nopeus		

kw

18

18

30

30

			

VDS (Vario Drive system)

kw

18

18

30

30

2.2

2.2.

2.2

2.2

Vaivauskapasiteetti (maks.) kg		60		80		120		160		200
Jauhotilavuus (maks.) kg		37		50		75		100		123
Padan tilavuus				112		154		185		270		310
Spiraalin teho kW			1.5/3.0		2.1/3.7		2.1/4.8		5.9/10.3		7.5/12.5

			B mm		670		700		780		885		950
			C mm		1275		1275		1385		1465		1465
			D mm		1675		1680		1875		1985		2050

Paino kg				325		380		430		570		615

16

MD160

Kulho						kw
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TAIKINAN KÄSITTELY

TAIKINAN VAIVAUSKONEET

MR Professional
80 kg, 120 kg, 160 kg, 200 kg, 240 kg,
300 kg, 350 kg, 400 kg, 500 kg

Spiraalisekoittimet irrotettavalla padan
tyhjennysjärjestelmällä
Uusi padan kartiolukitus- ja liikejärjestelmä on
teknisesti perinteisiä järjestelmiä parempi, koska se
liittää koneen ja vaunun kartioliittimellä.
Liikejärjestelmä on hiljainen eikä siinä ole
mekaanista välystä.
Pään värähtelevien liikkeiden eliminointi
sekoitettaessa täyteen täytettyä pataa ja erityisen
kuivia taikinoita. Tämä ominaisuus muuttaa
spiraalin vakioetäisyyden padan pohjasta
taikinaseoksen ja kaulinnan laadun parantamiseksi.

MW-linja
120 kg, 160 kg, 240 kg, 400 kg
Irrotettavalla padalla ja kaksoistyökalulla
varustetut sekoittimet

TECHNICAL
TEKNISETDATA
TIEDOT
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MR 80

MR120

MR 350

MR 400

MR 500

Vaivauskapasiteetti (maks.) kg

80		

120

160

200

240

300

350

400

500

Jauhotilavuus (maks.) kg

50		

75

100

125

150

185

225

250

300

Vesi		

l

30		

45

60

75

90

115

125

150

200

Padan tilavuus

l

154		

185

270		 310

380

450

500

600

700

Padan halkaisija

mm

680		

750

850		 910

1000

1055

1100

1200

1300

Padan korkeus
lattiasta

mm

1000

1000

1045		 1045

1065

1080

1125

1125

1125

Mitat		

A mm

1775

1880

2005

2035

2060

2265

2415

2465

2565

			

B mm

940		

940

1030

1060

1105

1230

1260

1340

1360

			

C mm

1480

1470

1500

1500

1500

1775

1775

1775

1775

			

D mm

1920

1920

2055

2060

2140

2240

2290

2355

2425

Paino		

Kg

1100

1160

1260

1400

1500

2146

2210

2300

Spiraalin moottori l/ll nopeus maks. Kw

6.25

6.25

12.5*

12.5*

15.0

18.0

22

22

30

Padan teho		

0.75

0.75

1.1

1.1

1.1

1.5

2.2

2.2

2.2

Kw

MR160

MR 200

MR 240 MR 300

MW-linja on valikoima irrotettavalla padalla ja
kaksoissekoitustyökalulla varustettuja sekoittimia.
Padan voimansiirto näissä koneissa on saatavana
kahtena versiona: patentoitu padan kartiolukitusja liikejärjestelmä tai perinteinen kiinnikkeillä ja
kaksoiskitkapyörällä varustettu järjestelmä. Nämä
koneet tarjoavat olennaisia etuja toisiin sekoitusjärjestelmiin verrattuna.
Sekoitin voidaan varustaa kosketusnäytöllä ja työkalujen ja padan nopeuden säädöllä (VDS - Vario
Drive System). Työkalun voimansiirto on ÖLJYTÖN.
Kosketusnäytön ohjausjärjestelmä mahdollistaa
ennaltaehkäisevien huoltotöiden tarkkailun järjestelmään integroitujen ohjeiden avulla.
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PANOSTAJAT & KULJETTIMET

ESBL Sollevatori

Vulganus-panostajat: leipomotuotteiden
hellävaraiseen panostukseen. Ainutlaatuinen
menetelmä leipomotuotteiden hellävaraiseen
panostukseen liikkuville ja kiinteille tasoille.

Padan nosto- ja kippilaitteet

Tehokkaiden ja luotettavien Vulganus-panostajien
mitat on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan
asiakkaan tarpeita.

Käsityöläisille ja teollisuudelle tarkoitetut padan
nosto- ja kippilaitteet koostuvat kahdesta linjasta:
ESBL-linja: koostuu kahdesta mallista,
toisessa poisto pöydälle ja toisessa poisto
vakiopaloittelijaan.

Monitoimipanostaja

ESBL-teollisuuslinja: sisältää laajemman valikoiman malleja alkaen poistosta pöydälle maks. 3,5 m
korkeudesta, välikorkeudet mahdollisia. ESBL-teollisuuslinja on suunniteltu teollisuuskäyttöön, ja se
on varustettu useilla vaihtoehdoilla eri sovelluksiin:
• padan pyörimisjärjestelmä – kitkapyörällä tai
patentoidulla Escher-järjestelmällä
• padan kaavin
• suojaritilä
• puoli- ja täysautomaattinen nosto – poisto –
lasku
• liitäntäjärjestelmät syöttösuppiloilla ja
järjestelmillä jälkeenpäin.

Ainutlaatuinen monitoimipanostaja voi syöttää
molemmilta puolilta.

Kaksivaihepanostaja

TECHNICAL
DATA
TEKNISET
TIEDOT

POISTO EDESTÄ					

POISTO SIVULTA

Malli

Malli

Korkeus maks. tyhjennys maks.

Korkeus maks. tyhjennys maks.		

TAIKINAN KÄSITTELY

TAIKINAN VAIVAUSKONEET

ESBL 120		

1300 mm				

ESBL 120

1300 mm

ESBL 180		

1800 mm				

ESBL 180

1800 mm

ESBL 240		

2400 mm

			

ESBL 240

2400 mm

ESBL 300		

3000 mm				

ESBL 300

3000 mm

ESBL 350		

3500 mm				

ESBL 350

3500 mm

Kaksivaihepanostaja mahdollistaa jatkuvan
tuotevirran panostuksen paikallaan olevalta
hihnalta.

Pikaliikepanostaja 330

TEKNISET TIEDOT
Malli 				330
Työleveys			400-800 mm
Panostuspituus 		

330 mm

Jännite 			

400 V/50 Hz 1,0 kW

kW Mitat tarpeiden mukaan.
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Asiantuntemuksensa ja tuotekehittelyn ansiosta
HOBART on saavuttanut vertaansa vailla olevan
laadun ja luotettavuuden maineen.
Planeettavaihdetekniikkaa käytetään useilla
teollisuuden aloilla, joissa mekanismiin kohdistuu
suuri rasitus.

A-200

HSM

H

20 l kulhon tilavuus

MALLI 10, 20, 30, 40

MALLI H600, H800

TAIKINAN KÄSITTELY

TEHOSEKOITTIMET

Parannetuilla korroosionesto-ominaisuuksilla
varustetun HSM-sarjan jalat, jalusta ja takakansi ovat
ruostumatonta terästä. Sekoittimet sopivat hyvin
tavalliselle pöydälle. HOBARTin EU-sekoittimissa on
huippulaatuinen ja vankka rakenne, jonka ansiosta
ne kestävät erittäin hyvin vaurioita ja takaavat
pitkän käyttöiän.

H 600
HSM 30
HSM 10
N50

H 800

HL 1400

HSM 40

HSM 20

A 200

TEKNISET TIEDOT
Pöytämalli

Lattiamalli

MALLI
Kulhon tilavuus l

Virtalähde
Kokonaiskuormitus (kg)
YKSIKÖIDEN MITAT
Pituus
Leveys
Korkeus
Nettopaino kg
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RULLAAJAN JATKE - MO211
Kapasiteetti maks. 3600 kpl/h

Glimek BR2000 –
nauhariivaaja

Erikoisrullaaja, joka rullaa vastakkaiseen
suuntaan, jolloin saadaan parempia tuloksia.

Kapasiteetti 1200 kpl/h.
Nauhariivaaja BR2000 on suunniteltu
muokkaamaan taikinapalat säännöllisen
muotoisiksi ja antamaan niille kiinteyttä.
Kaltevassa hihnariivaajassa on helposti säädettävä
muovauskisko 50–1000 gramman taikinoille.
Muovauskisko on myös helppo taittaa puhdistusta
varten, kun se ei ole käytössä. Käyttö oikealta/
vasemmalta.

TEKNISET TIEDOT
Kapasiteettialue:

maks. 3600 kpl/h

Painoalue:

30–1800 g

Virtalähde:

0,55 kW

Glimek - MO300

näkymä päältä

sivunäkymä, korkea versio

TAIKINAN KÄSITTELY

Glimek - MO211

RULLAAJAT

RIIVAUSKONEET		

Alkuperäinen skandinaavinen rullaaja
limpuille, patongeille, pullille tai
pyöreille leiville/pizzoille. Taitettava
painelevy helppoa puhdistusta varten.

sivunäkymä, matala versio

Glimek CR360 – kartioriivaaja
TEKNISET TIEDOT
Kapasiteettialue:
Glimekin erittäin joustava kartioriivaaja
kaikentyyppisille leipomoille ja erilaisille taikinoille.

Painoalue:

30–1800 g, kapasiteetista ja
taikinan ominaisuuksista riippuen

Työleveys:

maks. 650 mm

Virtalähde:

70

2282

844

827

30–2500 g, kapasiteetista ja
taikinan ominaisuuksista riippuen

Virtalähde:		
1,5 kW (2,8 kW kuumaa ja
kylmää ilmaa puhaltavalla yksiköllä)
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1100

4000 kpl/h
1478

Painoalue:

1,1 kW

390

TEKNISET TIEDOT
Kapasiteettialue:

maks. 3000 kpl/h

25

TAIKINAN KÄSITTELY

RULLAAJAT

Glimek - MO881
RULLAAJA - MO-881
Vankka rullaaja teollisuusleipomoille. Kolme
rullapäätä, käärintäverkko ja kaksi painelevyä.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

•
•

TEKNISET TIEDOT
Kapasiteettialue:

•

•

800

maks. 3600 kpl/h

Painoalue:

30–1800 g, kapasiteetista ja
taikinan ominaisuuksista riippuen

Työleveys:

maks. 650 mm

Virtalähde:

1,1 kW

1100

820

•
•

•
•

jousikuormitteisilla kaapimilla helppoa
puhdistamista varten. Maksimileveys 400 mm.
Kaksi erillistä painelevyä:
ensimmäinen painelevy toimitetaan kahtena
leveytenä:
220 ja 280 mm. Taitettava, toinen painelevy
650 x 1100 mm mahdollistaa helpon
puhdistamisen.
Kahvat vasemmalla tai oikealla puolella (on
ilmoitettava tilauksen yhteydessä, katso piirros
alla)

390

•

Helppo käyttää. Helppo asentaa, hyvä
lopputulos. Mutkaton muotoilu.
Joustava – useita vaihtoehtoja monille erilaisille
taikinoille ja lopputuotteille (muoto ja paino)
Hammashihnakäyttö, kestävä ja hiljainen
Kaksoispainelevyt mahdollistavat
teollisuustuotannon. Saumattomat tuotteet –
leivät ja patongit valmistetaan ilman saumoja.
Kaksiasentoinen keräysallas mahdollistaa
poiston pysäytyksellä tai ilman pysäytystä
Kolme säädettävää painerullaa

1636

•

325

72

930

3060
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Cornucopia KN551

TAIKINAN KÄSITTELY

RULLAAJAT

Stress Free Twin Divider
VX-212
V4-Twin Divider800 VX212
•

Tehokas, korkealaatuinen pursotus
huippuominaisuuksilla
•
•
•

•
•

100 kpl/min (maks.) tuotantonopeus.
Vahvat ja hygieeniset ruostumattomat
terässylinterit.
Parannetut hygieniaominaisuudet, koska
taikina ei kosketa käyttökoneiston aluetta, ja
muita parannuksia.
Suuri käyttäjäystävällinen värikosketusnäyttö.
Valinnaisesti on saatavana kaksiosaisella
hihnalla varustettu malli.

•
•

•

•

Kaksikaistainen Gravimetric®-leikkuujärjestelmä
maksimoi tehonsa erilaisten tuotteiden
valmistuksessa.
Twin Divider jakaa taikinalevyn tarkasti halutun
painon tai pituuden mukaan.
Gravimetric®-leikkuujärjestelmää voidaan
käyttää yksi- tai kaksirivisesti, mikä
mahdollistaa raskaampien tuotteiden
paloittelun yhdellä rivillä ja kevyempien
tuotteiden paloittelun kahdella rivillä.
Konetta ei käytetä ainoastaan paloittelijana
vaan sitä voidaan käyttää myös automaattisen
tuotantolinjan komponenttikoneena, jos siihen
liitetään toissijainen muotoilukone.
Stress Free® -järjestelmä tekee helpoksi
valmistaa hapantaikinaleipiä ja lisäaineettomia
leipiä.

TEKNISET TIEDOT
Tuotteen painoalue		

10–300 g

TEKNISET TIEDOT

Tuotto 				600–5400 kpl/h
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Hihnan nopeus			

78—1320 m/h

						1-rivi

Tuotteen pituusalue		
(jaksollinen pursotus)

0–500 mm

Tuotantokapasiteetti 			800 kg/h		800 kg/h

Pursotuskapasiteetti		
(yhteensä)

400 kg/h

Taikinalevyn leveys

		2-rivi

			130~150 mm		65~75 mm

Paloittelualue					150~1200 g		75~600 g
Tuottonopeus (maks.)				1800 pcs./h		3600 pcs./h
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Deltamatic D1000

TAIKINAN KÄSITTELY

Deltamatic D2500

ANNOSTELU & FERMENTOINTI

Digitaalisesti ohjattu sekoitus- ja
mittauslaite
Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat ominaisuudet:
elektroninen lämpötilan säätö, minimaalinen
vesihäviö alhaisen esijuoksutuksen ansiosta.

Innovaatio, tarkkuus, suorituskyky.
Yksinkertaisesti paras.

Edut:
• Erittäin tarkka tietokoneohjattu veden
lämpötilan asetus
• Sekoitus ja annostelu mahdollinen ilman
esijuoksutusta
• Kestävä ruostumaton teräsrunko
• Selkeä ja helposti ymmärrettävä ohjauspaneeli
• Automaattinen toistotoiminto
• Määrän ja lämpötilan tarkka sähköinen säätö
• Voidaan käyttää yhdessä vedenjäähdyttimen
kanssa

Edut:
• Elektroninen vedensekoitus- ja mittauslaite
lämpimällä ja kylmällä sisääntulolla
• Laadukas ruostumaton teräsrunko
• Sopii erityisesti jäävedelle
• Selkeä ja helppokäyttöinen näppäimistö
• Suuri digitaalinäyttö näyttää valitun ja syötetyn
määrän
• Elektronisesti ohjattu erittäin tarkka annostelu
myös pienten määrien yhteydessä
• Määrän ja lämpötilan tarkka sähköinen säätö
• Helppo yhdistää vesijäähdyttimen kanssa

TEKNISET OMINAISUUDET

Kapasiteetti						0,1–999,9 litraa

TEKNISET OMINAISUUDET

Säädettävä						0,1 litraa
Lämpötila						1–80 °C

Mittausalue

0,1–999,9 litraa

Sekoituslämpötila-alue

+ C-+80 °C

Juoksutusmäärä 3 baarissa

20 l/min

Suositeltu tulopaine Testattu vedenpaine

1–5 bar (kg/cm2) 16 bar

Maksimi tulolämpötila

+80 °C

Mittaustarkkuus 5 litrasta alkaen

+/-1 %

Lämpötilan tarkkuus 5 litrasta alkaen

+/-1 %

Vesiliitäntä Vesiputket

3/4" ulkokierre väh. 15 mm 0 230 V, 50/60 Hz, 40

Virransyöttö

VA

Nettopaino

12 kg

Mitat (ilman putkiliitäntöjä)

Leveys: 270 mm
Korkeus: 295 mm
Syvyys: 190 mm
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Tarkkuus 5 litrasta alkaen				

<1%

Lämpötilan tarkkuus					±1 °C
Nopeus (vedenpaineesta riippuen) 			

n. 20–25 l/min

Vedenpaine						1–5 bar / kg/cm2)
Maksimi testipaine					16 bar / (kg/cm2)
Vesiliitännän läpimitta					3/4" ulkokierre
Sähkövaatimukset					230 VAC (±10 %)
							50 Hz (±2 Hz)
						

40 VA yksivaihe

Nettopaino						12 kg
Mitat (ilman putkiliitäntöjä)				

Leveys: 300 mm

							Korkeus: 320 mm
							Syvyys: 130 mm
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ANNOSTELU- JA FERMENTOINTI

Deltavesijäähdytyslaitteet
Helpoin tapa jäähdyttää vettä

Tehokas taikinan jäähdytys nopean vaivaamisprosessin aikana on olennainen edellytys
korkealaatuisten leipomotuotteiden valmistukselle.
Delta-jäähdytyslaitteet ovat ihanteellinen ratkaisu
tähän ongelmaan.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
•
•

•
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Suuri vesimäärä yhdessä erässä tasaisella
lämpötilalla
Suora haihdutus kaksiseinäisessä
lämmönvaihtimessa, mikä johtaa alhaisiin
höyrystymislämpötiloihin ja pienempiin
sähkökustannuksiin läpivirtausjärjestelmiin
verrattuna
Helppo asennus ja käyttöönotto
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Instore-leipälinja 120

Joustava leipälinja

TAIKINAN KÄSITTELY

KAULAUSKONEET & YLÖSLYÖNTIRATKAISUT

Joustava leipälinja – 750–1800 kpl/h
Käyttäjäystävällinen, joustava, suurkapasiteettinen
ja tehokas leipälinja. Linja, jonka kapasiteetti on
jopa 1800 kpl tunnissa, käsittelee useita erilaisia
taikinatyyppejä ja leipäkokoja.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
•

Kapasiteetti 750–1800 kpl/h

•

Painoalue 100–1500 g

•

100 g:n valmistamiseen
tarvitaan pienoismäntä ja
sovitin

•

Kapasiteetti 500–1200 kpl/h

Lepoaika riippuu
kapasiteetista kpl/h ja

Instore-leipälinja 120 on helppo sovittaa sekä
tilan että leivottavan leivän mukaan. Valmistettu
erityisesti sellaisen leivän tekoon, jonka taikina ei
tarvitse välilepoa. Sen lisäksi yksi henkilö voi hoitaa

koko työnkulun helposti ja turvallisesti alusta
loppuun. Instore-leipälinja 120 voidaan asentaa
kolmella eri tavalla mieltymyksistä ja käytettävästä
tilasta riippuen.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

ASETTELU

•

Kapasiteetti 500–1200 kpl/h

•

Painoalue 50–1000 g

Instore-leipälinja 120 voidaan asentaa kolmella
eri tavalla mieltymyksistä ja käytettävästä tilasta
riippuen.

välilepokaapin IPP koosta

Teollinen leipälinja
Teollinen leipälinja – maks. 3000 kpl/h
Suurtehoinen leipälinja. Kaikki koneet on
suunniteltu jatkuvaan leivän tuotantoon, ja ne
on valmistettu laadukkaista materiaaleista,
jotka takaavat erinomaiset paistotulokset.
Joustava valinta SD300:n tai SD600:n välillä,
ruostumattomalla teräsrungolla.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
•

Kapasiteetti 3000 kpl/h

•

Painoalue 100–1500 g
näkymä sivusta
näkymä
edestä

näkymä päältä

34

35

Hercules

TAIKINAN KÄSITTELY

Charlie

TAITTOKONEET

Charlie – kapasiteetti maks.
9000 tuotetta/tunti*

Suuri kapasiteetti,
maks.
35 000
tuotetta/tunti

Form & Frys -yrityksen vakiokonemalli on
Hercules-taittokone. Tätä konetyyppiä yritys alkoi
valmistaa 90-luvulla. Hercules on korkeatasoinen

teollisuuskone, joka on valmistettu rajoitetun
tuotevalikoiman laajamittaiseen tuotantoon.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

VAKIOKOKOISET TAIKINANELIÖT

Hercules-taittokoneet palvelevat suurten
leivonnaismäärien valmistajia, sillä niiden
syöttökapasiteetti on jopa 35 000 tuotetta
tunnissa.
•
Kahdesti taitettu Diamond
•
Neljä kertaa taitettu Spandauer
•
Kahdesti taitettu, leikatuilla paloilla
•
Star
Kun syöttökuljettimeen liitetään pyörivä esileikkuri,
voidaan valmistaa myös muita tuotteita,
esimerkiksi monimuotoisia leivonnaisia kuten
joulutorttuja ja karjalanpiirakoita.

75 x 75, 100 x 100, 125 x 125 tai 133 x 133 (muut
mitat pyynnöstä)
Koneen taittotoiminto perustuu patentoituun
järjestelmäämme. Kumiset taittosiivet taittavat
monikerroksisen taikinaneliön ja kone taittaa
kulmat tuotteen keskustaa kohti.
Korkea kapasiteetti ja erinomainen
samanmuotoisuus ovat joitakin tämän konetyypin
merkittävimpiä etuja.
Nämä edut saavutetaan valmistamalla suuri
määrä tuotteita suhteellisen hitaalla ja tasaisella
tuotevirralla.

Charlie-taittokone on kompakti versio Hercules-taittokoneesta. Kone on pienempi sekä fyysisesti että kapasiteetiltaan, mutta lisätyn joustavuuden ansiosta se voidaan varustaa uusilla työkaluilla
uusia tuotteita varten ennalta määritetyn koon
mukaan. Charlie-taittokone toimitetaan vakiona

yhdellä työkalusarjalla. Yhdistelmätyökalu valmistaa neljä valitun kokoista kuvissa näkyvää tuotetta
(kahdesti taitettu, neljä kertaa taitettu, star ja diamond). Kone voidaan valinnan mukaan toimittaa
toisentyyppisillä työkaluilla esim. väkkäränmuotoisille tuotteille tai taitettaville tuotteille.

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET OMINAISUUDET:

•

•

•
•

Charlie-taittokone on varustettu valmistamaan
3000–9000 kappaleen tuotemäärää tunnissa.
Kone on joustava vaihtamaan nopeasti
tuotteiden välillä teollisuusympäristössä.
Kahdesti taitettu, neljä kertaa taitettu, star ja
diamond
Taikinaneliön koko: 75 x 75, 100 x 100, 125 x 125
tai 150 x 150

•
•
•
•

•

Poistokuljettimen korkeus on säädettävissä
seuraavalle kuljettimelle sopivaksi.
Ohjauspaneeli ja kytkintaulu on integroidu
koneeseen.
Koneessa on Mitsubishin ohjelmoitava
logiikkaohjain (PLC).
Sisältää sähköliitännän koneen tulopäähän
asennetuille linjalaitteille.
Sähköliitäntä sisältää käynnistyksen ja
pysäytyksen sekä nykyisen nopeuden
osoittavan lähtösignaalin.
Koneeseen asennettu poistokuljetin on
valmistettu pyöröhihnakuljetinjärjestelmillä.

Valmistettu niin, että neljä muottia sopii yhteen
työkalusarjaan.
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Odin

TAIKINAN KÄSITTELY

TAITTOKONEET

Kapasiteetti maks. 15 000 tuotetta/tunti*

Näkkileipälinjan laitteisto
ODIN-taittokone on vakaan Hercules-koneen ja
mukautuvan Charlie-koneen yhdistelmä, jotka
molemmat ovat osoittautuneet luotettaviksi
teollisuusympäristöissä. Hercules palvelee
teollisuusleipureita ja Charlie puoliautomatisoituja
leipomoita, jotka vaativat joustavuutta ja nopeaa
työkalujen vaihtoa.

KAPASITEETTI
•
•
•
•

Koneet pystyvät valmistamaan ja täyttämään
tuotteita seuraavilla nopeuksilla:
Taikinan nopeus: 7 m/min tai 45 iskua
minuutissa.
Tuotto riviä kohti: 2700 tuotetta/tunti
Tuotto esim. 5 riviä: 13 00 tuotetta/tunti

TEKNISET TIEDOT
•

•
•
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Form & Frys Maskinteknik on kehittänyt ODINtaittokoneen suuremman kapasiteetin omaaville
leipomoille, jotka vaativat tiettyä joustovaraa.
ODIN-taittokone voi saavuttaa nopeuden, joka on
yli 16 000 tuotetta tunnissa.

TEKNISET OMINAISUUDET

Näkkileipälinja - pyörivä täyttölaite
Kapasiteetti: maks. 45 iskua (koko 60 x 80
mm)
Form & Frys Maskinteknik on kehittänyt
näkkileipäkoneen, joka tarjoaa suurempaa
kapasiteettia ja joustavuutta kapasiteetin ollessa
jopa yli 16 000 tuotetta tunnissa.

TEKNISET OMINAISUUDET
•
•

Kapasiteetti: maks. 45 iskua
(koko 60 x 80 mm)
16 000 tuotetta/h

Taittokoneen mitat esimerkki 100 x 100 mm
5-rivisessä koneessa:
• Työkorkeus: n. 1000 mm Kokonaispituus: n.
4500 mm Kokonaisleveys: n. 1500 mm Taikinan
leveys: n. 500 mm
• Yllä mainitut mitat sisältävät tulo- ja
poistokuljettimen. Kaikki mitat, etenkin
tulo- ja poistokuljettimen korkeus ja
pituus, on sovitettu tiettyyn projektiin tai
erikoisvaatimuksiin.

Virtalähde: 16 amp / 3 x 400 volttia + N + PE
Ohjausjärjestelmä: kosketusnäyttö, Siemenskomponentit
Paineilma: 180 litraa/minuutti
Työpaine: 6–8 bar ODIN-taittokoneen paino:
1900 kg
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Monikäyttöinen ja tarkka usean rivin täyttö- ja
kaatolaite. Form & Frys Maskinteknik tarjoaa
hammaspyörällisen GW 600 -kaatolaitteen.
GW 600 täyttää 40 gramman minimuffinivuoat ja
suuret 1000 kuppikakkuvuoat ja voi jopa annostella
jatkuvasti tai katkonaisesti raitoja suolaisiin
tuotteisiin. Kone on joustava, helppo käyttää ja
liikuteltava ulokekannatteisen C-rungon ansiosta.

TAIKINAN KÄSITTELY

Multi-annostelulaite

TEKNISET TIEDOT
Kapasiteetti: 		
35 vuokaa/min (vuoan
			
koosta riippuen) Suppilon
			tilavuus 35 litraa
Vuoan tilavuus:
50–1000 g
			7000 g/min pelti
Ilmanpaine: 		
5,5 bar - 84/142 l/min
Teho: 			
3-vaihe 15 amp

Kuppikakkulinjan laitteisto
Elektroninen ohjaus, kosketusnäyttö. Konetta voidaan ohjata linjasignaalin (leikkuri tai valokennojen
avulla. GW:tä ohjataan paneelinäkymän kosketusnäytöllä. Toiminto valitaan suoraan valikosta, koska
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12 yksilöllistä ohjelmavalintaa on käytettävissä.
Yksittäisiä asetuksia voidaan hienosäätää tuotannon aikana ja tallentaa muistiin saman ohjelman
numeron käyttöä varten.
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NOSTATUS

KEINUNOSTATUSKAAPIT

Tropic Swing

NOSTATUS

Vulganus Tropic-keinunostatuskone sopii monien
erilaisten leipätuotteiden valmistamiseen.
Järjestelmä mahdollistaa suuret kapasiteetit
tarkalla panostuksella ja tuotteiden hellävaraisella
käsittelyllä. Tyypillinen keinunostatusjärjestelmä
sisältää tuotteiden panostuksen nostattimeen,
nostatuksen ja siirron uuniin.

KESKEISET EDUT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pneumaattinen ketjun kiristys
Valvottu, vakaa ilmastointi
Vankka runkorakenne
Alhaiset huoltokustannukset
Kestävä, vankka ja pitkäikäinen rakenne
Hellävarainen tuotteen käsittely
Säädettävät nostatusajat
Automaattinen ketjun voitelu
Suuri kapasiteetti ja tarkka panostus
Korkea käyttöluotettavuus

AVAINOMINAISUUDET
•
•
•
•
•
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Eristyspaneelit
PLC-ohjaus vakiona
Teline-/korikuivaus
UV-sterilointi
Erilaisia keinutyyppejä: kori, astia, nostatuslevy
tai hihna

•

Saatavana olevat lisävarusteet: automaattinen
panostaja multiline, kaksi syöttölinjaa useille
tuotteille, siirtolaite, yksi tai kaksi hihnaa
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Tropic Spiral

NOSTATUS

Glimek välilepokaappi ipp

NOSTATUSLAITTEET

Eräs markkinoiden joustavimmista lepokaapeista.
Modulaarinen lepokaappi, jonka korkeutta
ja leveyttä on helppo mukauttaa. Saatavana
vakiomallisena alkaen 132:n ja maks. 940:n
kotelolla. Suuremmat lepokaapit pyynnöstä.
Vankka rakenne ruostumatonta terästä.

OMINAISUUDET
•

•

Vulganus Tropic Spiral on ihanteellinen
ratkaisu raakapakastettujen leipomotuotteiden
jatkuvatoimiseen nostatukseen. Tuotteet
säilyttävät koostumuksensa ja muotonsa,
koska niillä on täysin samat olosuhteet kulkiessaan
spiraalin läpi. Pesu- ja kuivausjärjestelmä varmistaa
korkean hygieniatason.

•

Painoalue 100–1500 g. Kapasiteetti 3 mallissa,
maks. 1200, 1800 tai 3000 taikinapalaa/h.
Tarttumattomalla pinnoitteella varustettu
siirtolaatikko
Moottori pyörittää akselia suoraan (ei ketjuja
tai hammashihnoja). Helposti käsiksi päästävä
käyttöpaneeli ulokkeen alapuolella (vakio).
Työkorkeudella olevassa sähkökaapissa on
virtalähde ja pistokkeet paloittelijalle, riivaajalle
ja rullaajalle. Helppo puhdistaa.

MITAT

TEKNISET TIEDOT

		A
Tarpeisiisi sopivat palvelut
Kattavat asiantuntijapalvelumme sisältävät seuraavat alueet: huolto ja varaosat, prosessiosaaminen
ja konsultointi, suunnittelu ja pohjapiirrossuunnittelu, asennus ja käyttöönotto.

AVAINOMINAISUUDET

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Kaksi aluetta ja jäykistysalue lisävarusteena
Ilmastointilaite
Tila ruostumatonta terästä
Ohitusvaihtoehto suoraan pakastukseen
Hygieeninen pestävä rakenne
Vahva ja luotettava rakenne suurille
kapasiteeteille
PLC:llä optimoitu lämpötilan, kosteuden ja
ajan säätö
Varustettu tehokkaalla kuivausteknologialla
Hammaskehä, moottori ulkopuolella helpon
huollon varmistamiseksi

C

D

1955

1930

2040

2600

Kapasiteettialue:		 maks. 3000 kpl/h

8 koteloa

2375

1930

2040

2600

Painoalue:

10 koteloa

2795

1930

2040

2600

Lisämoduuli

-

+590

-

-

Liitäntäteho:			
5.95 – 8.63 kW
(liitetyistä ylöslyöntikoneista riippuen)

-

+500

+500

Ilmansyöttö: (kaksoissyöttö) 6 bar

Korkeus
Ulkoinen moduuli

KESKEISET EDUT

•
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Palveluihin sisältyvät esimerkiksi asiakasystävälliset digitaaliratkaisut, kuten esim. mahdollisuus
tunnistaa viat etänä Ethernet-yhteyden kautta ja
saada tehokasta asiakaspalvelua tarpeen mukaan.

B

6 koteloa

•
•

		100-1500 g

Tehollisten koteloiden määrä: 132-940

Lasirakeilla käsitelty ruostumaton teräspinta
Säde 1,7 tai 2,2 m
Kitkakäyttöinen spiraalikehikko
Käyttöhihnan leveys 295–985 mm,
maks. 1320 mm
Hihnatyypin valinta tuotteiden mukaan
Erittäin tiheä rummun muovi
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Nostatuskaappi 1–4 pinnaa

KR103-81R, KR128-81R

Nostatuskaappi, vaihtolämpöhuone ja
pakkasvaihtolämpöhuone leipomomyymälöille,
Plug & play -yksiköt

R105-105
Pinnojen määrä

R150-105

R210-105

R255-105

R105-165

1

R150-165

NOSTATUS

Maryline

4

Taikinakapasiteetti
Ulkomitat
(S x L x K), mm
Sisämitat
(S x L x K), mm
Oviaukko (L x K), mm
Tehonkulutus (kW)
Vesi

TEKNISET TIEDOT
MARYLINE KR103-81R
Ulkomitat S x L x K (mm)

1030 x 810 x 2365

Sisämitat S x L x K (mm)

850 x 650 x 1830

Oviaukon mitat S x K (mm)

650 x 1830

Nostatuskaappi 6–12 pinnaa

Pinnojen maksimimäärä
x pinnan maksimikoko
(määrä/mm)			

1 x 810 x 670

Pinnojen määrä

Tehonkulutus (kW)		

4,0

Taikinakapasiteetti

Jäähdytysteho (W)		

803

Jäähdytysaine			

R134A (tai pyynnöstä)

Ulkomitat
(S x L x K), mm
Sisämitat
(S x L x K), mm

R195-180

R255-180

R105-225

R150-225

R195-225

R255-225

Oviaukko (L x K), mm
Tehonkulutus (kW)
MARYLINE KR128-81R
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Vesi

Ulkomitat S x L x K (mm)

1280 x 810 x 2365

Sisämitat S x L x K (mm)

1100 x 650 x 1830

Oviaukon mitat S x K (mm)

650 x 1830

Pinnojen maksimimäärä
x pinnan maksimikoko
(määrä/mm)		

2 x 610 x 470

Tehonkulutus (kW)		

4,5

Jäähdytysteho (W)		

937

Jäähdytysaine			

R134A (tai pyynnöstä)
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NOSTATUS

Vaihtolämpöhuone 1–4 pinnaa
KR105-105

KR150-105

1

2

Pinnojen määrä

KR210-105
3

Pakkasvaihtolämpöhuone 1–4 pinnaa
KR255-105
4

KR105-165
2

KR150-165
4

Taikinakapasiteetti

Ulkomitat
(S x L x K), mm
Sisämitat
(S x L x K), mm
Oviaukko (L x K), mm

1

FR150-105
2

FR210-105
3

FR255-105
4

FR105-180

FR150-180

2

4

50 kg

100 kg

150 kg

200 kg

100 kg

200 kg

1050x1050x2562

1500x1050x2562

2100x1050x2562

2550x1050x2562

1050x1800x2562

1500x1800x2562

850x740x1987

1300x740x1987

1900x730x1987

2350x730x1987

850x1480x1987

1450x1390x1987

750x1987

750x1987

750x1987

750x1987

1500x1987

1500x1987

Tehonkulutus (kW)

Vaihtolämpöhuone 6–12 pinnaa
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Pinnojen määrä

Taikinakapasiteetti

Ulkomitat
(S x L x K), mm
Sisämitat
(S x L x K), mm
Oviaukko (L x K), mm
Tehonkulutus (kW)

Pinnojen määrä

FR105-105

KR195-165

KR255-165

6

8

Pakkasvaihtolämpöhuone 6–12 pinnaa

KR105-225 KR150-225
3

6

KR195-225
9

KR255-225
12

FR210-180
Pinnojen määrä

Taikinakapasiteetti

Taikinakapasiteetti

Ulkomitat
(S x L x K), mm
Sisämitat
(S x L x K), mm
Oviaukko (L x K), mm

Ulkomitat
(S x L x K), mm
Sisämitat
(S x L x K), mm
Oviaukko (L x K), mm

Tehonkulutus (kW)

Tehonkulutus (kW)

6

FR270-180
8

FR105-240 FR165-240
3

6

FR210-240
9

FR255-240
12

300 kg

400 kg

150 kg

300 kg

450 kg

600 kg

210x1800x2565

2700x1800x2562

1050x2400x2562

1650x2400x2562

2100x2400x2562

2550x2400x2562

1900x1480x1987

2500x1480x1987

850x2080x1987

1450x2080x1987

1900x2080x1987

2350x2080x1987

1500x1987

1500x1987

1500x1987

1500x1987

1500x1987

1500x1987
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Sähkölämmitteinen tunneliuuni

Sveba Dahlen toimittaa sähköisiä tunneliuuneja
asiakkaille ympäri maailmaa. Jokainen uuni perustuu peruskonseptiin, joka sitten mukautetaan
asiakkaan toiveiden ja vaatimusten mukaisesti.
Uunit voidaan varustaa monentyyppisillä kuljetushihnoilla, kuten esimerkiksi metallilankaverkosta tai
kiinteästä teräksestä valmistetuilla hihnoilla. Sähkö-

LEIVONTA

TUNNELIUUNIT

lämmitteisiä uuneja valmistetaan hihnan leveyksillä
maks. 4,2 m. Uuneja valmistetaan kahtena eri perusmallina käytettävän paistolämpötilan mukaan.
Saatavana on maks. 350 °C:n "normaalin lämpötilan uuneja" ja maks. 500 °C:n "korkean lämpötilan
uuneja".

OMINAISUUDET

LEIVONTA
50

Energiaa säästävä tekniikka
Sveba Dahlenin tunneliuunit valmistetaan laadukkaasta eristysmateriaalista, joka varmistaa erittäin
pienen lämpöhäviön uuneista ja sen, että uunin
ulkokuori pysyy suhteellisen viileänä. Ulkokuori on
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Uunimme tunnetaan kaikkialla maailmassa niiden kehittyneen teknologian ja energiatehokkuuden ansiosta.
Lämmitys
Tunneliuunit lämmitetään putkielementeillä, joissa
on kaksinkertaiset kuumennuskierukat. Putkielementit on erityisesti valmistettu kullekin uunille
lämmön säädön ja elementtien luotettavuuden
maksimoimiseksi. Uunissa on keskimäärin 12
elementtiä metriä kohti. Elementit on asennettu
uunikammion yläpuolelle ja hihnan alapuolelle niin,
että niihin pääsee helposti käsiksi sivulta käsin.

Uunin ohjausjärjestelmä
PLC-kosketusnäyttö on suunniteltu helpoksi käyttää, ja se tarjoaa parhaan mahdollisen yleiskat
sauksen ja ohjauksen. Lämpötilan säädön ja uunin
ohjauksen lisäksi kosketusnäyttö on varustettu
vakiona reseptinkäsittelyllä, hälytyksillä, lokitoiminnolla ja internet-yhteydellä.
Hihnan vetokoneisto
Taajuusmuuttaja ohjaa käyttömoottorin nopeutta,
ja kestävä hihnan vetokoneisto takaa optimaalisen
luotettavuuden ja tarkan paistoajan. Pitkät uunit ja
painaville tuotteille tarkoitetut uunit on varustettu
kaksoisvoimansiirtojärjestelmällä.
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Kaasulla lämmitettävä tunneliuuni

Sveba Dahlen toimittaa sähköisiä tunneliuuneja asiakkaille ympäri maailmaa. Jokainen uuni perustuu
peruskonseptiin, joka sitten mukautetaan asiakkaan toiveiden ja vaatimusten mukaisesti. Uunit
voidaan varustaa monentyyppisillä hihnoilla, kuten
esimerkiksi metallilankaverkosta tai kiinteästä te-

LEIVONTA

TUNNELIUUNIT

räksestä valmistetuilla hihnoilla. Sähkölämmitteisiä
uuneja valmistetaan hihnan leveyksillä maks. 4,2
m. Uuneja valmistetaan kahtena eri perusmallina
käytettävän paistolämpötilan mukaan. Saatavana
on maks. 350 °C:n "normaalin lämpötilan uuneja"
ja maks. 500 °C:n "korkean lämpötilan uuneja".

KULJETUSHIHNAN TEKNISET TIEDOT
Sähkölämmitteinen tunneliuuni
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Kaasulla lämmitettävä tunneliuuni
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Pinnavaunu-uuni - C-sarja
C-sarja on joustava ja käyttäjäystävällinen
kompakti pinnavaunu-uunien sarja, joka on
kehitetty erittäin tehokkaaksi ja suunniteltu
sopimaan pieniin tiloihin.

C100 (sähkö)

C101 (öljy)

C102 (kaasu)

Maksimi paistolämpötila

300°C

300°C

300°C

Pellin maksimikoko

457 × 762 mm

457 × 762 mm

457 × 762 mm

Pinnavaunun maksimidiagonaali

935 mm

1300 mm

1300 mm

Pinnavaunun maksimikorkeus, taso

1585 mm

1585 mm

1585 mm

Pinnavaunun maksimikorkeus, koukku

1640 mm

1640 mm

1640 mm

Teho (sähkö)*

30-35-40 kW

2.0 kW

2.0 kW

Teho (lämmitys)

28-33-38 kW

45 kW

45 kW

Keskimääräinen kulutus**

18-21-24 kW/h

27 kW/h

27 kW/h

Paino koukun kanssa

830 kg

1060 kg

1060 kg

Paino tason kanssa

890 kg

1120 kg

1120 kg

Oven kääntösäde

860 mm

860 mm

860 mm

C150 (sähkö)

C151 (öljy)

C152 (kaasu)

Maksimi paistolämpötila

300°C

300°C

300°C

Pellin maksimikoko

457 × 762 mm

457 × 762 mm

457 × 762 mm

Pinnavaunun maksimidiagonaali

935 mm

935 mm

935 mm

Pinnavaunun maksimikorkeus, taso

1815 mm

1815 mm

1815 mm

Pinnavaunun maksimikorkeus, koukku

1880 mm

1880 mm

1880 mm

Teho (sähkö)*

40-45-50 kW

2.0 kW

2.0 kW

Teho (lämmitys)

38-43-48

50 kW

55 kW

Keskimääräinen kulutus**

24-27-30 kW/h

30 kW/h

33 kW/h

Paino koukun kanssa

950 kg

1000 kg

1000 kg

Paino tason kanssa

1010 kg

1060 kg

1060 kg

Oven kääntösäde

860 mm

860 mm

860 mm

LEIVONTA

TEKNISET TIEDOT

PINNAVAUNU- & KERROSUUNIT

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

•
•

•
•
•

•

•

•

•
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Lämmityspaketti on integroitu uunin yläosaan.
Tarvitsee vain vähän lattiatilaa.
Varustettu Increased Baking Surface
-järjestelmällä (IBS). Mahdollistaa nopean,
tasaisen ja taloudellisen paistamisen.
SD-kosketuspaneeli. Uunin yksinkertainen,
looginen, ohjelmoitava ja tehokas ohjaus.
Vahva eristys. Säilyttää lämmön uunin sisällä.
Sisä- ja ulkokuori vahvaa ruostumatonta
terästä. Kestävät materiaalit, jotka pidentävät
uunin käyttöikää. Helppo puhdistaa.
Suuri, tehokas lämmityspaketti - joustava
tuotanto. Nopea lämmitys ja tehokas lämmön
käyttö.
Integroitu tehokas höyryjärjestelmä. Antaa
sileän, rapean kuoren ja joillekin leiville
huomattavasti suuremman tilavuuden.
Tehokas lämmönsiirto öljy- ja kaasuuuneissa. Hyvä hyötysuhde, alhaiset
lämmityskustannukset.
Jousikuormitteinen oven sarana. Varmistaa,

•

•

•

•

•

•

että ovet pysyvät auki pinnoja lastattaessa ja
poistettaessa.
Automaattinen pyörimisen pysäytys. Kun
ovenkahva vapautetaan (älä avaa ovea), pinna
pyörii poistoasentoon.
Oikeakätinen eristetty saranaovi, jossa on
kaksoislasitettu ikkuna, jousikuormitteinen oven
sarana ja oven pysäytin. Helppo avata, antaa
hyvän näkyvyyden uunin sisätilaan.
Ripustuskoukku vakiona. Maksimipaino 150
kg/C100, 200 kg/C200. Helpottaa uunin
puhdistamista.
Taajuusohjatut puhaltimet, jotka ohjaavat
ilmavirtaa (valinnainen). Säädettävä lämmön ja
höyryn virtaus paistettaessa herkkiä tuotteita,
kuten marenkeja ja mantelileivoksia.
Erillinen ja vaihdettava tyhjennyslaatikko.
Mahdollistaa viemärin siirtämisen uunin
etuosasta uunin taakse.
Maks. paistolämpötila 300 °C
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LEIVONTA

Teollinen pinnavaunu-uuni – I-sarja

PINNAVAUNU- & KERROSUUNIT

I60, I61, I62

Pinnavaunu-uuni - V-sarja
I-sarjan pinnavaunu-uunit on suunniteltu
teolliseen tuotantoon, ja ne ovat saatavina
kahtena eri mallina. Uunit ovat luotettavia,
tehokkaita ja helppoja käyttää. Uunin
ulkokuori pysyy viileänä ja pinnat ovat
sileitä ja helppoja puhdistaa.

V40, V41, V42, V50, V51, V52

Pinnavaunu-uuni ammattikäyttöön – loputtomia
mahdollisuuksia maksimikapasiteetilla ja tasaisilla
paistotuloksilla koko pinnavaunussa!
V-sarja on luotettava, tehokas ja turvallinen
uuni, jota on helppo käyttää. Sarjassa on kolme
peruskokoa, joissa on tilaa kolmelle pinnavaunulle
uunikammiossa. Uuni tarjoaa lähes rajattomat
mahdollisuudet ammattimaiseen leivontaan. Se
voidaan varustaa monilla erilaisilla lisävarusteilla ja
räätälöidyillä ominaisuuksilla.

TEKNISET TIEDOT
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I60
L x K: 2915 x 2545 mm
Syvyys: 2460 mm
Syvyys USA: 2535 mm
Syvyys huuvan kanssa: 3660 mm
Syvyys huuvan kanssa USA: 3700 mm

V40 (sähkö)

V41 (öljy)

V42 (kaasu)

Maksimi paistolämpötila

300°C

300°C

300°C

Pellin maksimikoko pinnavaunua kohti

2 x 457 x 762 mm

2 x 457 x 762 mm

2 x 457 x 762 mm

Pinnavaunun maksimidiagonaali

1300 mm

1300 mm

1300 mm

Pinnavaunun maksimikorkeus, taso

1815 mm

1815 mm

1815 mm

Pinnavaunun maksimikorkeus, koukku

1880 mm

1880 mm

1880 mm

Teho (sähkö)*

64-72-80-88-95 kW

2.2 kW

2.2 kW

Teho (lämmitys)

62-70-78-86-93 kW

70-100 kW

70-100 kW

Keskimääräinen kulutus**

38.4-43.2-48-52.8-57 kW/h

42-60 kW/h

42-60 kW/h

Paino koukun kanssa

1550 kg

1700 kg

1700 kg

Paino tason kanssa

1650 kg

1800 kg

1800 kg

Oven kääntösäde

1155 mm

1155 mm

1155 mm

V50 (sähkö)

V51 (öljy)

V52 (kaasu)

Maksimi paistolämpötila

300°C

300°C

300°C

size per rack

Pellin maksimikoko pinnavaunua kohti

2 x 600 x 800 mm

2 x 600 x 800 mm

2 x 600 x 800 mm

Pinnavaunun maksimidiagonaali

1560 mm

1560 mm

1560 mm

Pinnavaunun maksimikorkeus, taso

1815 mm

1815 mm

Pinnavaunun maksimikorkeus, koukku

1880 mm

Teho (sähkö)*

I62
L x K: 2915 x 2545 mm
Syvyys: 2460 mm
Syvyys USA: 2535 mm
Syvyys huuvan kanssa: 3660 mm
Syvyys huuvan kanssa USA: 3700 mm

I61
L x K: 2915 x 2545 mm
Syvyys: 2460 mm
Syvyys USA: 2535 mm
Syvyys huuvan kanssa: 3660 mm
Syvyys huuvan kanssa USA: 3700 mm

TEKNISET TIEDOT

I60 (sähkö)

I61 (öljy)

I62 (kaaasu)

Maksimi paistolämpötila

300°C

300°C

300°C

Pellin maksimikoko pinnavaunua kohti

3 x 600 x 800 mm
4 x 457 x 762 mm
5 x 450 x 600 mm

3 x 600 x 800 mm
4 x 457 x 762 mm
5 x 450 x 600 mm

3 x 600 x 800 mm
4 x 457 x 762 mm
5 x 450 x 600 mm

Pinnavaunujen maksimaalinen
pyörimishalkaisija

1925 mm

1925 mm

1925 mm

1815 mm

Pinnavaunun maksimikorkeus, taso

1875 mm

1875 mm

1875 mm

1880 mm

1880 mm

Teho (sähkö)*

147 kW

5.5 kW

5.5 kW

95-104-112-120 kW

3.0 kW

3.0 kW

Teho (lämmitys)

144 kW (max)

Teho (lämmitys)

92-101-109-117 kW

125-140 kW

125-140 kW

165 kW (rec)
180 kW (max)

165 kW (rec)
180 kW (max)

Keskimääräinen kulutus**

57-62.4-67.2-72 kW/h

75-84 kW/h

75-84 kW/h

Keskimääräinen kulutus**

86 kW/h

99 kW/h

99 kW/h

Paino koukun kanssa

-

-

-

Maksimikuorma, taso

1000 kg

1000 kg

1000 kg

Paino tason kanssa

1900 kg

2050 kg

2050 kg

Paino tason kanssa

2950 kg

3100 kg

3100 kg

Oven kääntösäde

1155 mm

1155 mm

1155 mm

Oven kääntösäde

1150 mm

1150 mm

1150 mm
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Kerrosuuni D-sarja

PINNAVAUNU- & KERROSUUNIT

D1, D2, D2E, D3, D4

Pyörivä pienoispinnavaunuuuni – S-sarja

Luotettava kerrosuuni sekä konditorioille että leipomoille.

S200, S400
S-sarja on pieni uuni, jolla on sama
tehokkuus ja toiminnot kuin suurella
uunilla. Tämä tekee siitä täydellisen
käytettäväksi myymäläuunina.
S-sarja on pieni uuni, jolla on sama
tehokkuus ja toiminnot kuin suurella
uunilla. Tämä tekee siitä täydellisen

TEKNISET TIEDOT

käytettäväksi myymäläuunina. Kaikki S-sarjan uunit voidaan varustaa
nostatus- tai säilytyskaapilla. S400
on saatavana myös kaasulämmityksellä. S200 on pienempi versio
S300-uunista, se sisältää kuitenkin
kaikki myymäläleipomoille suunnitellut edut.

S200

S400

Uunipellin maksimikoko

400 x 600 mm

460 x 660 mm

Teho

11.7-15.5 kW*

19.2-23 kW**

Koko

990 x 1,957 mm

1,168 x 2,207 mm

Paino

250 kg

340 kg

Maks. paistomäärä

25 kg

40 kg

Oven kääntösäde

585 mm

760 mm

Paino kg

48

65

Teho W

85

85

Ilmavirtaus m3/h

320

320

Maks. kondensaatio Vesi, l/h

5

5

S-sarja koostuu vankoista, luotettavista ja energiatehokkaista uuneista, joiden kaksoislämpöanturit
takaavat tasaisen lämmön jakautumisen kaikkialle

uunin sisätilaan, mikä antaa erinomaiset leivontatulokset. Mallivalikoima on laaja, minkä vuoksi sarja
sopii kaikentyyppisille ja -kokoisille leipomoille.
Koska kerrosuuni on modulaarinen, siihen voi lisätä
jopa viisi kerrosta.

CONDENSATION UNIT

S200 on pienin S-sarjan uuni, mutta se sisältää
kaikki leipomon tarvitsemat toiminnot. S200
voidaan laajentaa toisella päälle asetettavalla
uunilla, mikä kaksinkertaistaa uunin kapasiteetin.
Uunin koko ja pyörälliset jalat helpottavat
liikuttamista – uuni (etupaneeli irrotettu) mahtuu
oven läpi (läpimenoaukon on oltava 920 mm).
S300:n etuna on, että se tarjoaa korkean
hyötysuhteen ja kapasiteetin samalla kun se on
suunniteltu sopimaan metriseen asennukseen
normaaleissa myymäläympäristöissä, koska uunin
kokonaisleveys on 990 mm.

TEKNISET TIEDOT
MALLI			

D1		

D2		

D2E		

D3		

D4

Maks. paistolämpötila °C

330°

330° 		

330° 		

330° 		

330°

Pellin maksimikoko kerrosta kohti mm

600 × 800

2 × 470 × 800

2 × 600 × 800

3 × 470 × 800

Paistopinta-ala m2		

0.51

0.76

1.0 		

1.27 		

4 × 470× 800
3 × 600 × 800

1.52

Paistopinta-alue (kivilevy/pelli) mm L x S 630 × 804

945 × 804 		

Teho kW		

5.0

6.9

Teho sis. höyrynkehitin kW

6.8

8.7 		

10.6 		

12.5 		

14.4

Ulkomitat mm L x S

1075 × 1070

1390 × 1070

1705 × 1070

2020 × 1070

2335 × 1070

Sisämitat mm L x S

635 × 820

950 × 820 		

1265 × 820

1580 × 820

1895 × 820

Kokonaissyvyys huuvan kanssa mm

1416

1416 		

1416 		

1416 		

1416

Oven avautumiskorkeus mm

160/220

160/220 		

160/220 		

160/220 		

160/220

Paino kg*		
		
		
		
		
		

1 kerros
D11: 140
D12: 183
D12E: 224
D13: 263
D14: 298

2 kerrosta		
D21: 220		
D22: 285		
D22E: 349		
D23: 410		
D24: 466		

3 kerrosta
D31: 300		
D32: 387		
D32E: 474
D33: 557		
D34: 634		

4 kerrosta
D41: 380		
D42: 489		
D42E: 599
D43: 704
D44: 802

5 kerrosta
D51: 460		
D52: 591
D52E: 724
D53: 851
D54: 970

1260 × 804

8.8 		

1575 × 804

10.7 		

1890 × 804

12.6

Syvyys höyrynpoistokanavan kanssa: 1190 mm. Jos uuni on varustettu höyrytoiminnolla, suositeltu etäisyys uunin takaosan ja seinän välillä on 200 mm.
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MUUT KONEET

Pizzauuni – P-sarja

D-kosketuspaneeli

P-sarjan pizzauunit asettavat uuden
standardin pizzan paistamiseen.

Älykäs digitaalinen paneeli, joka helpottaa
arkea!

P-sarjalla Sveba Dahlen vie pizzan tekemisen
uudelle tasolle. Tämä ainutlaatuinen eristetty
ratkaisu kaksinkertaisella eristetyllä lasilla tekee
uunista erittäin energiatehokkaan. Uunin käyttö
on siten taloudellista, koska se jakaa lämmön
tasaisesti ja varmistaa, että pizzat paistuvat hyvin
tarvitsematta kääntää niitä.

Älykäs digitaalinen paneeli. Touch it, feel it, love
it. SD-kosketuspaneelin laiteohjelmisto on täynnä
tulevaisuuden innovatiivista teknologiaa. Me kutsumme sitä älykkääksi paneeliksi.

TEKNISET TIEDOT
MALLI		

P201

Maks. paistolämpötila °C 350° C
Sisämitat mm L x S

Kapasiteetti pizza 35 cm 2 pizzaa
Ulkomitat mm L x S
Teho kW

P202

P401

P402

350° C

350° C

350° C

715 x 365 mm 2 x 715 x 365 mm 715 x 725 mm
4 pizzaa

4 pizzaa

1120 x 677 x 1120 x 977 x 591 1120 x 1725 x

LEIVONTA

PINNAVAUNU- & KERROSUUNIT

P403
350° C

P601

P602

P603

350° C

350° C

350° C

2 x 715 x 725 mm 3 x 715 x 725 mm 1070 x 725 mm 2 x 1070 x 725 mm 3 x 1070 x 725 mm
8 pizzaa

12 pizzaa

6 pizzaa

12 pizzaa

SD-kosketuspaneeli on älykäs ja käyttäjäystävällinen kosketuspaneeli, joka muutamalla helpolla
askeleella lisää hyödyllisiä ominaisuuksia, joiden
avulla käyttäjä voi helpommin kehittää alan parhaita leivontatuotteita. SD-Touch on uudentyyppinen ohjelmisto, jota on testattu ja päivitetty useita
vuosia ja joka on valmis viemään leivontakonseptin uudelle tasolle! SD-Touch on vakiona eco+
-uuneissa ja saatavana D-sarjan kerrosuunien ja
P-sarjan lisävarusteena (poikkeuksena TP, tunnelipizzauuni).

18 pizzaa

1120 x 1825 x

1120 x 1925 x

1475 x 1725 x 1475 x 1825 x

1475 x 1925 x

591 mm

mm

915 mm

915 mm

915 mm

915 mm

915 mm

915 mm

3,6 kW

7,1 kW

6,7 kW

13,4 kW

20,1 kW

9,5 kW

19,0 kW

28,5 kW

MUUT KONEET

Vedensuodattimet
Erityisesti pieniin ja keskikokoisiin
yhdistelmähöyryttimiin ja uuniin kehitetyt
suodatinpatruunat vähentävät juomaveden
karbonaattikovuutta ja estävät sitten kalkin
muodostumista laitteeseen. Sen lisäksi
suodatinaine sitoo metalli-ioneja kuten lyijyä tai
kuparia ja vähentää aineita, esimerkiksi klooria,
jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti makuun ja
aromiin.
Riippumattomat laitokset testaavat ja valvovat
tämän ammattimaisen vedensuodatintuotteen
elintarviketurvallisuutta.
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Sveba Connect
Sveba Connect – resepti onnistuneelle leivonnalle.
Haluatko lisätä kannattavuutta ja vahvistaa
brändiäsi samalla kun varmistat leivän laadun?
Sveba Connect voi auttaa sinua! Käyttämällä
nykyaikaista teknologiaa ja liitettyjä uuneja Sveba
Connect -pilvipalvelussa saat käyttöösi laajan
valikoiman työkaluja, joiden avulla voit täysin
hallita paistoa – aina, koko ajan ja kaikki, mitä
haluat.
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Jellstar Mini

LEIVONTA

MUUT KONEET

Jelly-ruiskukoneet Bag-in-Box-järjestelmään
•
•
•
•
•
•
•
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Helppo liittää Bag-in-Box-laatikkoon
Käyttäjäystävällinen ja kompakti pöytämalli
Ainutlaatuinen suljettu lämmitysjärjestelmä
Varustettu sähkölämmitteisellä 2 metrin
putkella
Käyttäjäystävällinen, helppo käyttää ja
puhdistaa
220 volttia / 1080 wattia
Mitat: K x P x L: 300 x 320 x 300
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Kermanvaahdottajat
tiukimpiin vaatimuksiin

MUUT KONEET

Lady 6
6 litran Lady, erittäin pieni rakenne

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
•
•
•
•
•
•

Valmistettu kokonaan ruostumattomasta
teräksestä
MUSSANA-kaksoisvispilä ruostumatonta terästä
Täysin eristetty intensiivinen jäähdytys koko
vatkausjärjestelmässä
Puhdistusjärjestelmä vakiona
Puhdistus läpihuuhtelulla
Parannettu Microclean-tuotteen laatu

Leveys x korkeus x syvyys
270 x 510 x 470 mm
Paino				39 kg
Liitäntä				
230 V / 50 Hz

Grande 12
Pieni pinta-ala – suuri täyttötilavuus

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
•
•
•
•
•

Sopii BOY-mallin BAG-IN-BOXliitäntäjärjestelmään
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä
Ei täyttöhävikkejä
Kone pysyy puhtaana
Säästää kustannuksia

Leveys x korkeus x syvyys
390 x 510 x 370 mm
Paino				45 kg
Liitäntä				
230 V / 50 Hz

64

65

JÄÄHDYTYS

SPIRAALIJÄÄHDYTTIMET

JÄÄHDYTYS

Ambient Spiral

Vulganuksen Ambient Spiral on
suunniteltu leivän jäähdytykseen.
Erinomainen valinta jäähdytykseen,
kun halutaan hyvin toimiva,
hygieeninen ja tilaa säästävä
ratkaisu.
Jatkuvatoiminen spiraalikuljetin
mahdollistaa tehokkaan ja
joustavan tuotannon. Järjestelmä
helpottaa tuotteiden siirtoa ja pitää
käyttökustannukset alhaisina.

Tarpeisiisi sopivat palvelut
Kattavat asiantuntijapalvelumme sisältävät
seuraavat alueet: huolto ja varaosat,
prosessiosaaminen ja konsultointi, suunnittelu ja
pohjapiirrossuunnittelu, asennus ja käyttöönotto.

KESKEISET EDUT

AVAINOMINAISUUDET

•
•
•
•
•

•

•
•
•

66

Palveluihin sisältyvät esimerkiksi asiakasystävälliset
digitaaliratkaisut, kuten esim. mahdollisuus
tunnistaa viat etänä Ethernet-yhteyden kautta ja
saada tehokasta asiakaspalvelua tarpeen mukaan.

Tilan optimaalinen käyttö
Ohjattu jäähdytys
Hihnatyypin valinta lopputuotteen mukaan
Luonnollinen jäähdytysprosessi
Tuotteiden joustava vaihto – yksi spiraali useille
eri tuotteille
Erittäin alhaiset käyttökustannukset
Jatkuva käyttö
Erittäin tiheä rummun muovi

•
•
•

Lasirakeilla käsitellyt ruostumattomat
teräspinnat
Käyttöhihnan leveys 295–1270 mm, yleisimmin
600 ja 800 mm
Säde 1,7 tai 2,2
Kitkakäyttöinen spiraalikehikko
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JÄÄHDYTYS

SPIRAALIJÄÄHDYTTIMET

KEINUJÄÄHDYTTIMET

Clean Spiral
Vulganuksen Clean Spiral on erittäin hygieeninen
järjestelmä jatkuvaan käyttöön puhtaalla
ilmajäähdytyksellä. Loistava ratkaisu, kun tuotteelle
halutaan pitkä säilyvyysaika ilman lisäaineita.
Tuotteet jäähdytetään suodatetulla avoimella
ilmankierrolla, mikä tarkoittaa minimaalista
painohävikkiä, luonnollista tuotetta ilman
lisäaineita, ei jälkikontaminaatiota.

Tarpeisiisi sopivat palvelut
Kattavat asiantuntijapalvelumme sisältävät
seuraavat alueet: huolto ja varaosat,
prosessiosaaminen ja konsultointi, suunnittelu ja
pohjapiirrossuunnittelu, asennus ja käyttöönotto.

KESKEISET EDUT
•
•
•
•
•
•
•
•

Aina oikea pakkauslämpötila
Avoin ilmankierto – nopea ja tasainen jäähdytys
Vähentää jälkikontaminaatiota
Nopea prosessi – minimaalinen painohävikki –
parempi tuottavuus
Tandem-vaihtoehto suuremmalle kapasiteetille
Clean Air -yksikkö soveltuu myös vanhoille
spiraaleille
Tuulettimen seinäasennusvaihtoehto takaa paremman tuuletuksen ja jäähdytyksen
Modulaarinen rakenne

Clean Air yksikkö
Mikroprosessoripohjainen
ilmansuodatus- ja
ilmansäätöjärjestelmä.
Kierrätetyn ilman lämpötila
pysyy asetetuissa rajoissa.

68

Palveluihin sisältyvät esimerkiksi asiakasystävälliset
digitaaliratkaisut, kuten esim. mahdollisuus
tunnistaa viat etänä Ethernet-yhteyden kautta ja
saada tehokasta asiakaspalvelua tarpeen mukaan.

AVAINOMINAISUUDET
•
•
•
•
•
•
•

Lasirakeilla käsitellyt ruostumattomat
teräspinnat
Säde 1,7 tai 2,2
Kitkakäyttöinen spiraalikehikko
Käyttöhihnan leveys 295–1270 mm, yleisimmin
600 ja 800 mm
Hihnatyypin valinta lopputuotteen mukaan
Erittäin tiheä rummun muovi
Saatavana olevat lisävarusteet tuuletusseinä,
Vulganus-pesujärjestelmä, Infolin-kaukoohjausjärjestelmä

Ambient Swing
Keinujäähdytys soveltuu kaikille tunneliuunissa
paistettaville leipätuotteille. Järjestelmä sopii
kohteisiin, joissa jäähdytys on välittömästi
tunneliuunin jälkeen.
Keinujäähdytys sisältää yleensä siirron
uunista, jäähdytyskaapista, poistolaitteesta ja
poistokuljettimesta. Clean Air -yksikkö voidaan
lisätä keinujärjestelmään jäähdytyksen ja hygienian
parantamiseksi.

KESKEISET EDUT
•
•
•

Tilaa säästävä runko
Pieni laitteen vaatima ala
Huoltotaso

Clean Swing
Vulganus Clean Swing soveltuu kaikille
tunneliuunissa paistettaville leipätuotteille.
Järjestelmä sopii erityisesti kohteisiin, joissa
jäähdytys on välittömästi tunneliuunin jälkeen.
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Arctic Spiral

PAKASTUS

PAKASTUSSPIRAALI

Vulganus Arctic Spiral on hygieeninen,
jatkuvatoiminen spiraalijärjestelmä
jäähdytykseen ja pakastukseen.

Tuotteet jäähdytetään tai pakastetaan
nopeasti ja tehokkaasti täysin suljetussa
ilmankierrossa. Järjestelmä on erittäin
hygieeninen, sillä nopea prosessi rajoittaa
bakteerien kasvua. Nopean prosessin
ansiosta myös haihdunta ja painohävikki on
minimaalista ja tuottavuus paranee.

Pesuratkaisu
Pitkälle kehitetty pesuratkaisumme
on suunniteltu nostatus-, jäähdytys- ja
pakastuslaitteiden pesuun, desinfiointiin ja
kuivaukseen.
Ratkaisumme sisältävät seuraavat järjestelmät:
•

•

•

PAKASTUS

Kuivausyksiköllä varustettu hihnapesuri
spiraalin ruostumatonta terästä olevan
kuljetinhihnan matalapainepesuun
Vulganus-pesuratkaisu CIP on koko
spiraalijärjestelmän automaattinen Clean in
Place -pesujärjestelmä.
Hihnan ultraäänipesuri

Vähentää energiankulutusta ja lyhentää
puhdistusaikaa.

Paineseinä
Vähentää jään muodostusta ja estää kosteutta
aukoissa
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PAKKAUS

RÖNTGENSÄDE- JA METALLINILMAISIMET

Röntgenlaite: 3XR11
Röntgensädetarkastus pakatuille tuotteille, joiden
maksimitilavuus on 5000 g ja mitat maks. 335 x
150 mm.
Huippuratkaisu pakattujen tuotteiden
tarkastukseen. Suorituskyvyltään, käyttöiältään
ja muotoilultaan korkeatasoinen kone hallitsee
maksimitehokkuudella kriittiset valvontapisteet ja
on paras tae brändisi suojaukselle.

TEKNISET TIEDOT
Punnitusalue				maks. 5000 g
Lineaarinen nopeus			

maks. 65 m/min

Suoritusteho				maks. 600 ppm
Paineilmasyöttö			 0,6 Mpa
Virtalähde				230 V 50/60 Hz yksivaihe
Tehonkulutus				1500 W
Röntgensädegeneraattori		

100 W

Röntgensädeanturi			

350 mm

Röntgensäde-emissio			

< 1 µ Sv/h täysin rakenteen sisällä

Verhot					lyijytön, syöttö ja poisto, FDA-hyväksytty
Metalliosien peilikirkas kiillotus

Ruostumaton teräs AISI 304 elintarvike- ja

					lääkealaympäristöille
Määräykset				CE-määräysten mukainen
Suojausluokka				IP65
5...+35 °C ei-tiivistyvä (suljettu)

480

820

340

PAKKAUS

Ilmastollinen käyttöympäristö		
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Metallinilmaisin:
MFN11+conveyor 60
Metallinilmaisin elintarviketeollisuudelle,
ihanteellinen pienten ja keskikokoisten irtonaisten
ja pakattujen tuotteiden tarkastamiseen.
Monitaajuuselektroniikka yhdistettynä
edistyksellisiin toimintoihin, kuten
itsetarkistukseen, automaattiseen kalibrointiin
ja seurantaan, takaa huipputason suorituskyvyn.
Se täyttää yleisimpien standardien vaatimukset
(mukaan lukien mm. BRC, Marks & Spencer..) sekä
väärien hylkäysten minimointivaatimukset.

TEKNISET TIEDOT

maks. 65 m/min

Paineilmasyöttö			 0,6 Mpa
Virtalähde				230 V 50/60 Hz yksivaihe
Tehonkulutus				650 W
Metalliosien peilikirkas kiillotus

Ruostumaton teräs IP54 - IP65

Määräykset				CE-määräysten ja sähköturvallisuutta ja
					

Yhteen koneeseen yhdistetty metallinilmaisin ja
tarkistusvaaka, varustettu kosketusnäytöllä, pienille
ja keskisuurille tuotteille.
08T3 Integrated compact on ihanteellinen ratkaisu
täydelliseen tuotannonvalvontaan. Se täyttää MIDdirektiivin ja BRC-standardien vaatimukset. Tuote
tarkastetaan ensin MFS-metallinilmaisimella. Jos
kontaminantteja ei
havaita, tuote jatkaa kohti punnituslevyä, jossa sen
painon noudattaminen tarkistetaan.
Laitteessa on kaikki yksittäisten komponenttien
kehittyneet ominaisuudet, jotka varmistavat
syvälliset ja perusteelliset tarkistukset.

TECHNICAL DATA

Punnitusalue				maks. 10 000 g
Lineaarinen nopeus			

08T3 Metallinilmaisin
tarkistusvaa'alla

sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien 		

Punnitusalue				maks. 1600 g
Näytön askelarvo			

alkaen 0,5 g

Lineaarinen nopeus			

maks. 100 m/min

Suoritusteho				maks. 300 ppm
Tarkkuus*				alkaen ±0,5 g
Paineilmasyöttö			 0,6 Mpa
Ilmankulutus (ulostyöntöä varten)

1 Nl

Virtalähde				230 V 50/60 Hz yksivaihe

					kansainvälisten standardien mukainen

Tehonkulutus				700 W

Suojausluokka				IP65

Metalliosien peilikirkas kiillotus

Ruostumaton teräs IP54 - IP65

Ilmastollinen käyttöympäristö		

5...+40 °C ei-tiivistyvä (suljettu)

Ilmastollinen käyttöympäristö		

PAKKAUS

RÖNTGENSÄDE- JA METALLINILMAISIMET

5...+40 °C ei-tiivistyvä (suljettu)

Määräykset				CE-määräysten ja sähköturvallisuutta ja
					sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien 		
					kansainvälisten standardien mukainen

74

75

SIIVUTTAJAT

Tarkistusvaaka: 08T3
Erittäin monipuolinen ja toiminnallinen tarkistusvaaka pienille ja keskikokoisille tuotteille. Varustettu kosketusnäytöllä.
3200 g:n maksimikapasiteetillaan, ±0,5 g:n tarkkuudellaan ja 300 ppm:n tuotantotehollaan 08T3
on korkeatasoinen dynaaminen punnitusjärjestelmä, joka takaa suuren suorituskyvyn ja luotettavuuden, kun kyseessä on erilaisten pakkausvaihtoehtojen punnitusvaatimukset: erimuotoiset ja
-kokoiset astiat, pussit, purkit, pullot, laatikot.
Vaaka on valmistettu kokonaan ruostumattomasta
teräksestä ja sillä on IP65-suojausluokka ja suuri
konfiguroitavuus lukuisten lisäominaisuuksien ansiosta. MID-sertifioitu.

TEKNISET TIEDOT
Punnitusalue				maks. 3200 g
Näytön askelarvo			

alkaen 0,5 g

Lineaarinen nopeus			

maks. 100 m/min

Suoritusteho				maks. 300 ppm

MHS Premium
-leivänsiivuttaja
MHS Premium takaa parhaan mahdollisen
siivutuksen

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helppo käyttö.
Limpun leikkaaminen kahtia -toiminto
Hiljainen toiminta
Turvallinen
Öljytön leikkaaminen – myös lämpimän leivän
Pyöröterä takaa optimaalisen viipalointilaadun
Erittäin suuri syöttöaukko, 36 cm syvä,
käyttäjäystävällinen
Helppo huoltaa hyvän käsiksipääsyn ansiosta
Runko ruostumatonta terästä
2 vuoden takuu
Tarttumisenestojärjestelmä vähentää kitkaa ja
tarttumista leikkaamisen aikana

Tarkkuus*				alkaen ±0,5 g
Paineilmasyöttö			 0,6 Mpa
Ilmankulutus (ulostyöntöä varten)

1 Nl

Virtalähde				230 V 50/60 Hz yksivaihe
Tehonkulutus				700 W
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Metalliosien peilikirkas kiillotus

Ruostumaton teräs IP65

Ilmastollinen käyttöympäristö		

5...+40 °C ei-tiivistyvä (suljettu)

TEKNISET TIEDOT
Mitat P x K x L 			
840 x 1140 x 770
Paino (kg)				200
Soveltuvuus				Kaikki leipälajit
Maks. leivän koko (mm) P x K x L
400 x 140–160 x 360
Siivun paksuus (mm) 		4–24
Liitäntä				230 volttia
Leikkausteho				140 siivua/min
Terä					Pyöröterä 420 mm

PAKKAUS

TARKISTUSVAA’AT

Laatikonmuodostaja
CE-11-P
Laatikonmuodostaja CE-11-P muodostaa maks. 730
mm pituisia laatikoita. CE-11-P-koneen suorituskyky
on taattu myös käsiteltäessä laatikoita, joiden
seinämän paksuus on minimaalinen. Suljenta
vakiona joko kuumaliimalla tai teipillä.

•
•
•
•

Minimoi käyttökustannukset
• Ongelmaton laatikon muodostus myös ohuista
pahveista

Laatikon
täyttö &
paletointi

TUOTTO JA KULUTUS
Kuumaliiman tuotto

Vakio maks. 16 laatikkoa/min,
laajennettavissa 20 laatikkoon/min

Teipin tuotto

Vakio maks. 12 laatikkoa/min,
laajennettavissa 16 laatikkoon/min

Asennettu teho
kuumaliima
Asennettu teho teippi
Jännite
Ilmansyöttö
Ilmankulutus
Paino
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•
•

Alemmat käyttökustannukset ja jatkuva
tuotanto kuumaliimalla
Suunniteltu paremmaksi
Ei enää rutistuneita laatikoita täydellisesti
ohjatun laatikon muodostamisen ansiosta
Taatusti suorakulmaiset laatikot takaavat
häiriöttömän pakkausprosessin
Nopea muodon vaihto vain 5 säädöllä

LAATIKON TÄYTTÖ JA PALETOINTI

LAATIKKO- & LAVAUSKONEET

7 kW
2,5 kW
3 x 400 V + N + E / 50 Hz
6 bar / 1/2”
35 Nl / cycle
1150 kg
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Polyetyleenipussien syöttölaite ZIM-11
Kompakti ZIM-11 valmistaa polyeteenikalvorullasta pusseja, jotka se syöttää automaattisesti laatikoihin, pakkauslaatikoihin tai pakkausalustoihin. Pussinsyöttölaite
toimii mittatilauksena tehdyillä tai rullasta valmistettavilla
pusseilla, ja sillä voi käsitellä pohjapinta-alaltaan yhdenmuotoisia tai monimuotoisia laatikoita.
Helppo pussin syöttö
• Jatkuva tuotanto automaattisen kalvorullan vaihdon
johdosta
• Erittäin kompakti: lattiapintaa tarvitaan vain 1,2 x 1 m
Älykäs pussien syöttölaite
• Maks. 8 laatikkoa/minuutti
• Integroitu automaattinen pussin tunnistus
• Käyttövirheiden eliminointi täysautomaattisen
muodon vaihdon ansiosta
• Nopea ja ergonominen kalvorullan lastaus

TEKNISET TIEDOT
Mittatilauksena tehdyt pussit rullasta
• Jatkuva taiteletkukalvo rullalla
• Impulssisaumaus takaa ohjatun ja siistin suljennan
Esivalmistetut pussit rullalta
• Esisaumatut ja rei'itetyt rullapussit takaavat optimaalisen mukavuuden
• Toimintavarma pussin avaaminen
• Mekaaniset tarraimet herkkien imukuppien asemesta
Täydellisesti ohjattu pussin asettaminen
• Laatikon läpän kiinnikkeet läppien tarkkaan sijoittamiseen
• Kaapimet ja integroitu pussin havaitsemisjärjestelmä
• Älykäs laatikon nostin laatikon pystysuoraan asemointiin
Askelmoottoritekniikan käyttö
• Itsesäätyvä
Vakiovarusteet:
• Värikosketuspaneeli helpottaa käyttöä
• Syöttökuljetin integroidulla laatikon keskityslaitteella ja
erottimella

LAADUNTARKASTAJAT

Laaduntarkastusjärjestelmä
3D-näkymällä ArgoCheck-31
•
•

•
•

•
•
•

Laaduntarkastusjärjestelmä 3D-näkymällä
ArgoCheck-31
Pattyn Bakery Divisionin ArgoCheck on
ainutlaatuinen laadunvalvontajärjestelmä
leipomo- ja lehtitaikinatuotteille.
Helppokäyttöinen ja erittäin joustava, tarkastaa
kaikenlaisia
tuotetyyppejä ja erottaa huonot tuotteet
hyvistä.
Tuotteen laadunvalvonta teollisella visuaalisella
tarkastusjärjestelmällä varmistaa, että pakatut
tuotteet vastaavat määrityksiä.
*Kontaminoitujen tai vaatimustenvastaisten
tuotteiden hylkääminen
Metallin havaitseminen (lisäominaisuus)
Alennettu toiminta, ts. tuotannon
ulkoistaminen manuaaliselle pakkausasemalle,
jos seuraajalaitteessa (valinnainen) ilmenee
ongelma

LAATIKON TÄYTTÖ JA PALETOINTI

LAATIKON TÄYTTÖLAITTEET

TUOTTO JA KULUTUS
•
•
•

Maks. 13 000 patonkia/tunti
Maks 26 000 puoli pussia/tunti
Maks. 100 000 pientä tuotetta/tunti

TUOTTO JA KULUTUS
Tuotto ZIM mittatilauksena tehdyillä pusseilla maks.		
8 laatikkoa/min
Tuotto ZIM esivalmistetuilla pusseilla maks.			
6 laatikkoa/min
Asennettu teho						4,5 kW
Jännite								
3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Ilmansyöttö							6 bar / 1/2" min
Ilmankulutus							45 Nl / jakso
Paino								500 kg
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RATKAISUT MYYNTIPISTEILLE

GELATO-KONEET

Ratkaisut
myyntipisteille

CK

Shokkipakastimet jäätelönvalmistajille ja
konditorioille
Iceteam 1927:n Shokkipakastimet
jäätelömyymälöille ja konditorioille tarjoavat
ammattilaisille työkalun, joka on teknisesti
edistynyt, helppokäyttöinen ja laadun varmistava.

•
•
•

Ainutlaatuinen paksu eristetty runko,
mahdollistaa suuren tuottavuuden.
Pyöreäreunainen sisäkammio nopeaa ja
helppoa puhdistamista varten.
Shokkipakastin jäädyttää muutaman tunnin
säilytykseen tarkoitetun jäätelön -18 °C:seen.

ck-Shokkipakastimet:
• Valmistettu kokonaan ruostumattomasta
teräksestä AISI 304, pitkäikäinen.

TECHNICAL
TEKNISETSPECIFICATIONS
TIEDOT
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50

100

200

300

400

Käyttölämpötila
(°C)

-18

3/-18

3/-18

3/-18

3/-18

Asennettu teho

0,587

1,4

2,1

3,5

5,25

Virtalähde

230 / 1 / 50

230 / 1 / 50

230 / 1 / 50

230 / 1 / 50

230 / 1 / 50

Mitat
L x S x K / cm

56 x 56 x 52

79 x 70 x 85

79 X 80 X 132

79 x 80 x 180

79 x 80 x 195

Nettopaino (kg)

471

115

140

188

221
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Easymix Plus

Koko jäätelötuotanto yhdessä koneessa

Easymix 60 plus

•

Easymix Plus on helppokäyttöinen,
taloudellinen ja äärimmäisen hygienian
varmistava pastörointilaite.

•

Vario-järjestelmä valvoo jatkuvasti jäätelön
koostumusta.
Kompressori vaihtelee käytettävän
seosmäärän ja sen raaka-aineiden mukaan.
Koneessa on 11 esiasetettua ohjelmaa
ja 6 vapaata. Erän jäädytysjaksoja voi
muokata ja tallentaa muistiin ja vatkaimen
pyörimisnopeutta voi vaihdella.

RATKAISUT MYYNTIPISTEILLE

Compacta Vario

Easymix Plus on varustettu 3 automaattisella
pastörointiohjelmalla:
• maidon ja kerman sekoitukset 65 °C:ssa
• maidon ja munan sekoitukset 85 °C:ssa
• maidon ja kaakaon sekoitukset 90 °C:ssa
Ainutlaatuinen
kuumakaasulämmitysjärjestelmä
Suuri lämmönsiirtotehokkuus takaa
äärimmäisen nopean jäähdytyksen

TEKNISET TIEDOT
TEKNISET TIEDOT

VARIO 8

EASYMIX 120 PLUS

VARIO 10

VARIO 12

VARIO 16

Määrä jaksoa kohti (l)

30 - 60

36 - 110

Määrä jaksoa kohti (kg)

1,5 - 8

1,5 - 10

1,5 - 12

2,5 - 16

Nimellisteho (kW)

9

9

Tuntituotanto (l)

14 - 68

14 - 90

14 - 120

21 - 135

Jäähdytys

water

water

Asennettu teho (kW)

9

13

15

16

Virtalähde VAKIO

400 / 3 / 50 Hz

400 / 3 / 50 Hz

Virtalähde

400 / 3 / 50

400 / 3 / 50

400 / 3 / 50

400 / 3 / 50

Leveys (mm)

390

640

60 x 77 x 153

60 x 77 x 153

60 x 77 x 153

60 x 77 x 153
Syvyys (mm)

850

850

Korkeus (mm)

1030

1030

Netto-/bruttopaino (kg)

160-170

230-260

Mitat
L x S x K / cm
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EASYMIX 60 PLUS
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VITRIINIT

Super Capri Gelato
-vitriinit

Perinne ja innovaatio jäätelönvalmistuksessa

TEKNISET TIEDOT
8 PRO

12 PRO

18 PRO

Seoksen määrä jaksoa kohti

1.5 - 8

1.5 - 12

2.5 - 18

Kompressorin teho (kW)

2.6

3.7

5.5

Vatkaimen moottori

3

4

6.3

Jäähdytys

Water

Water

Water

Virtalähde VAKIO

400 / 3 / 50 Hz

400 / 3 / 50 Hz

400 / 3 / 50 Hz

Leveys (mm)

530

530

600

Syvyys (mm)

700

700

840

Korkeus (mm)

1370

1370

1370

Netto-/bruttopaino (kg)

280

360

390

Turbomix
Emulgointilaite käsintehtävien jäätelöseosten
valmistamiseen
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SUPERCAPRI on olennaisen suunnittelun ja
korkeatasoisten teknisten ominaisuuksien
yhdistelmä. Siinä on lämmitetyllä kaksoislasilla
varustetut sivuikkunat ja lämmitetty kerrostettu
etulasi, joka voidaan avata. Kolme erilaista
ilmanvaihtoa parantavat teknistä suorituskykyä:
PLUS: yksi höyrystin,
jossa on kaksinkertainen ilmavirtaus edestä
PLUS 1: kaksinkertainen höyrystin, jossa on yksi
ilmavirtaus takaa
PLUS 2: kaksinkertainen höyrystin, jossa on
kaksinkertainen ilmavirtaus takaa

RATKAISUT MYYNTIPISTEILLE

Multifreeze Pro

Delta-vitriini
Ainoa ammattimainen vitriini, jossa on kaksi
riviä 5 litran säiliöitä vain 80 cm:n syvyydessä.
Tämän tuloksen saavuttamiseksi ISAn T
& K-tiimi on patentoinut uudentyyppisen
sivuilmanvaihdon, jonka ansiosta syvyys
voidaan pitää mahdollisimman pienenä. Tämä
patentoitu tekniikka mahdollistaa erottelun
lämpötilojen mukaan – 6 tai 4 säiliön ryhmissä
– koostumukseltaan erilaisten jäätelöiden
optimaalista säilytystä ja esille laittamista
varten.

Il Carretino
Ainoa ammattimainen vitriini, jossa on kaksi
riviä 5 litran säiliöitä vain 80 cm:n syvyydessä.
Tämän tuloksen saavuttamiseksi ISAn T
& K-tiimi on patentoinut uudentyyppisen
sivuilmanvaihdon, jonka ansiosta syvyys
voidaan pitää mahdollisimman pienenä. Tämä
patentoitu tekniikka mahdollistaa erottelun
lämpötilojen mukaan – 6 tai 4 säiliön ryhmissä
– koostumukseltaan erilaisten jäätelöiden
optimaalista säilytystä ja esille laittamista
varten.
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Yli 100 vuoden kokemuksellaan Leipurin tarjoaa ainutlaatuisesti
leipomo- ja konditoriatuotteisiin, elintarviketeollisuuteen ja
foodservice-markkinoihin liittyviä ratkaisuja.
Ratkaisumme ulottuvat tuotekehityksestä, resepteistä,
raaka-aineista, koulutuksesta ja laitteista myyntipisteiden
suunnitteluun asti.

https://www.leipurin.com/
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