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ROULETTE BAGERISYSTEM
Inledning

Bakugnen är resultatet av lång yrkeserfarenhet och kunskap.
De separata värmestyrda ugnssektionerna kan tillåta bakning av olika bakgods
samtidigt, därmed kan man uppnå optimal effektivitet i bagarens dagliga arbete.

Modulbyggd

Ugnen är modulbyggd. Det medför att man kan bygga på ugnen med upp till fem
däck om man har börjat i en liten skala. En modulbyggd ugn går
dessutom lättare att ta in i delar om det är trångt.

Låg energiförbrukning

Ugnarna är mycket välisolerade. Detta för att erhålla en låg strålnings-värme,
vilket ger dig som användare en behagligare arbetsmiljö.
En god isolering innebär också en lägre energiförbrukning, vilket i sin tur ger en
bättre driftsekonomi.
Utvändigt är ugnen klädd i rostfritt vilket gör den lätt att hålla ren.

Instrumentpanel 1310

Panelen sitter på höger sida och är lättåtkommlig.
Reglagen är stora och tydliga vilket ger en god överblick under bakprocessen. Fyra värmereglage ger ﬂer
möjligheter att ställa in ugnen för bakning av många
tänkbara bakprodukter.
Baktiduret (tillval) är inställningsbart från 1 upp till 60
min och indikeringen sker med tänd lampa och ljudsignal. Ugnar med ångutrustning som tillval har ångvred
med återfjädrande funktion. En vridning av reglaget
ger signal till ett tidsrelä som styr ångcykelns längd.

Instrumentpanel 1320

Ugnssektion AV/PÅ; Ånggenerator AV/PÅ.
Temperaturvisning av ÄR och BÖR värde.
Steglös reglering av 3 Värmezoner över, under
och front.
Baktidur med summer, ångtidur och belysning.
Styrboxen har 99 möjliga bakprogram.
Veckostartur på varje däck.
Dessutom går det att baka i 1-3 temperaturfaser.
Det går även att programmera in en förhöjd
ingångstemperatur för att kompensera temperaturfall vid inladdning. Lätt att manövrera.

Tillbaka till framtiden

Levain

Integrerad ugnsmatning

Ska du baka direkt på härden så underlättar du
jobbet avsevärt med denna utrustning.
Går att få i olika bredder för 1 eller 2 avsättningar
per ugnsrum.

Tillvalsutrustning

• Rostfria ben
• Hjulsats
• Stenhärdar
• Utdragbart avlastningsgaller
• Takkåpa

• Komplett ångutrustning
• Underbyggt jässkåp
• Galler i ugnsrummet
• Avdragsplank
• Tunnelutförande, ugnen går även att få med extra lucka på baksidan.

ROULETTE BAGERISYSTEM
Bygghöjd, mm

Effekter & Höjder
Många storlekar

Favourite tillverkas i ett flertal storlekar allt efter
ditt behov och den plats du har.
1-4 plåtar i bredd och 4 olika djup.
675 mm respektive. 820 mm
eller våra två dubbeldjupa modeller som har ett
djup på 1370 mm respektive 1660 mm.
Samt tunnelutförande.

105

Taksektion

320

Lågsektion
Fri öppningshöjd 150

370

Högsektion
Fri öppningshöjd 200

110

Bottensektion
Rostfria ben med stag
som tillverkas efter
antal sektioner i ugnen
Länkhjul

135

Ugnsrummen tillverkas i två olika höjder, 160 och 200 mm.
Ånga

Ånga

Ånga

Ånga

Ånga

Ånga

675 djup

Ånga

Ånga

1370 djup

Effekter/ugnsrum, kW
Tekniska data

Effekter/ugnsrum, kW

380V

220, 400, 415V

380V

220, 400, 415V

550x675

3,0

3,3

550x1370

5,4

3,3

960x675

4,8

5,3

960x1370

8,9

5,3

1440x675

6,9

7,6

1440x1370

12,0

7,6

1920x675

9,0

9,9

1920x1370

16,1

9,9

700x820

4,5

5,0

700x1660

8,0

5,0

960x820

5,6

6,2

960x1660

10,8

6,2

1300x820

7,5

8,3

1300x1660

13,6

8,3

Tekniska data

1440x820

8,1

9,0

1440x1660

14,8

9,0

1920x820

10,8

12,0

1920x1660

19,6

12,0

Ångeffekt

1,83

2,0

Ångeffekt

1,83

2,0
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