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• Tillagningstider 40-50% snabbare än andra ugnar i klassen.

• Bakar i upp till 315°C

• 50 cm öppning till ugnskammaren.

• Fristående luftinblåsning ovanifrån och underifrån.

• Cirkulerande luftinblåsningssystem, High h, - med justerbar hastighet.

• Dubbla katalysatorer fångar upp och förbränner os och fett, för 

    ventilationsfri drift (måste specificeras vid beställning).

• Valbart uppdelat bälte med individuellt justerbara hastigheter(uppdelning   

    bredd 50/50 och 70/30 - måste meddelas i samband med beställning).

• Stapelbar design upp till 3 stycken ugnar på höjden (kräver stapelsats).

• Inblåsningsmotorer med justerbar hastighet.

• Mycket lätt att öppna upp och att rengöra.

• Energibesparande viloläge.

• Inbyggd självdiagnos av ugnens komponenter.

• Styr transportbandets matning (höger eller vänster) med kontrollpanelen.

• Kabel och stickkontakt ingår (180 cm).

• Två stycken 15 cm förlängningar till transportbandet medföljer.

HhC 2020
Supersnabb och ventilationsfri  
tunnelpizzaugn som gräddar upp  
till 60 stycken pizzor i timman.  
Utbyggnadsbar med upp till tre  
moduler för största kapacitet.
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1. Blower motors
2. Impinged air
3. Impingement heater
4. Catalytic converters (optional)
5. Conveyor motor
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TILLAGNINGSTIDER

Toast / rostad macka 60 sec

Texmex-tallrik (Nachos) 1 min 10 sec

Rostad fiskfilé (färsk) 1 min 45 sec 

40 cm Pizza (färsk deg) 2 min 45 sec

Chicken Wings / kycklingvingar (frysta) 4 min

 

 

UTVÄNDIGA MÅTT

Höjd  330 mm

Höjd med ben  432 mm

Bredd  1227 mm

Djup  907 mm

Vikt  88.5 kg

 

 

INNERMÅTT

Höjd (justerbar öppning - min/max) 25 mm/76 mm

Tillagningsområde  0,26 m2

Bandlängd  1227 mm

Enkel bandbredd  508 mm

50/50 bandbredd  241 mm/241 mm

65/35 bandbredd  330 mm/165 mm

70/30 bandbredd  381 mm/102 mm

 

 

VENTILATIONSLÖS PRESTANDA (8 timmarstest, pepperonipizza)

Antal Pepperonipizzor 480 st

UL/EPA/NFPA/ICC resultat 1.91 mg/m3

Krav på ventilationlös ugn <5.00 mg/m3

1. Fläktmotorer.

2. Luftflöde med högt tryck.

3. Värmeelement för luftflödet.

4. Katalytisk rening (option).

5. Bandmotor.

Sveba Dahlen, Industrivägen 8, 513 82 Fristad. 
sveba-dahlen.com , Tel: 033 15 15 00 
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