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ZALETY PIECA IMPINGER FASTBAKE:

• Najbardziej wydajny i energooszczędny na rynku piec  konwekcyjny z 
przenośnikiem taśmowym do profesjonalnego przygotowywania pizzy oraz min. 
kawałków kurczaka, płaskich mięs, makaronów itp. 

• Funkcja "fast bake" zapewnia do 30 % szybszy wypiek w porównaniu z 
konkurencyjnymi piecami taśmowymi. 

• Czas wypieku pizzy o średnicy 30 cm ( grube ciasto): 4,5 minut 
• Wykonany w całości ze stali nierdzewnej. 
• Możliwość ustawienia do 3 pokładów na jednej podstawie 
• Komora robocza wyposażona w drzwi rewizyjne (1/2 wsadu) z oknem szklanym 

gwarantującym pełną kontrolę nad przygotowywanymi produktami w trakcie obróbki
termicznej oraz łatwy dostęp do wnętrza pieca. 

• Czas opiekania w zakresie od 1 - 30 minut: regulowany jest prędkością przesuwu 
podajnika taśmowego wewnątrz gorącej komory roboczej urządzenia. 

• Temperatura pracy ustawiana w zakresie do 300°C. 
• Czas rozgrzewu: do 12 minut ( od 25 st.C do 270 st.C) 
• Piec wyposażony jest w elektroniczny panel sterujący. 
• Dostawa i uruchomienie pieca na terenie Polski w cenie urządzenia. 
• Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

GWARANCJA JAKOŚCI:

• Technologia FastBake  zastosowana w przenośnikowych piecach do pizzy zwiększa
poziom ciepła, co powoduje znaczne poprawienie jakości wypieków. 

• Warzywa są gorące i niepozbawione smaku i koloru, na powierzchni sera nie 
pozostaje woda. 

• Ponadto FastBake jest bardziej odporny na różnice między produktami. Powoduje 
to, że różnorodne produkty zostaną zawsze idealnie upieczone. 

           ENERGIA I KOMFORT:

W piecach taśmowych z funkcją Fastbake powietrze jest kierowane w sposób    
bardziej ukierunkowany, przez co zużywają mniej energii i zapewniają większą 
wydajność. 

• Zmniejszenie czasu wypieku, powoduje że urządzenie zużywa mniej energii, bez 
zwiększenia hałasu w Twojej kuchni. 

CZAS:            

           Zawsze będziesz obsługiwał klientów szybko. 

• Mikroprocesorowy system kontroli pieca starannie pilnuje czasu przesuwu taśmy 
i temperaturą. 

• Wybrane parametry są automatycznie zablokowane, aby wyeliminować 
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przypadkowe zmiany. 
• Piece są zbudowane w sposób umożliwiający bardzo łatwe czyszczenie. 
• Urządzenie gwarantuje 100 % powtarzalność produktu bez udziału człowieka. 

• szybszy wypiek od 10 do  30 % w porównaniu z konkurencyjnymi piecami 
taśmowymi 

• czas wypieku pizzy 30 cm na grubym cieście: 5 min 

• czas rozgrzewania: 25 °C do 270 °C w 12 min 
•

            PARAMETRY TECHNICZNE:

• Szerokość taśmy: 450 mm 
• Max średnica pizzy: 400 mm lub 2 x 220 mm 
• Liczba komór: 1 
• Wymiary: 1430x1020x450 mm 
• Zasilanie: 400 V 
• Moc: 9,6 kW 
• Waga: 157 kg 
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