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TARİHÇE
TIMELINE
ИСТОРИЯ
الشركة تاريخ 

1988 1991 19991989 1993

100 m²’lik atölyede, ekmek fırın 
makineleri servis hizmeti ve yedek parça 
imalatı yapmak üzere kurulduk.

Yağlama Cimrisi adlı hamur kesme tartma makinası ile 
hamur ekipmanları sektörüne ilk adımı attık. Dönemin 
makinalarına göre çok daha az yağ tüketen ilk makinamız 
müşterilerimizden büyük ilgi gördü.

Unlu mamuller fuarına ilk kez katıldık ve ilk 
yurtdışı satışımızı Bulgaristan’a gerçekleştirdik.

Avcılar’da 3.000 m²’lik ilk fabrikamıza taşındık.

 Firmamızın imza ürünlerinden 
olan otomatik kürekli taş 

tabanlı katlı fırınları Türkiye 
piyasasına tanıttık. Yer, eleman ve 

yakıttan büyük tasaruf sağlayan 
fırınlarımız müşterilerimizin 

vazgeçilmezlerinden oldu.

Company is founded in a 100 m² shop to service 
bakery equipments and produce spare parts.

Учреждена компания на 100 м² помещении для 
обслуживания пекарского оборудования и
производства запасных частей.
كانت بدايات الشركة عبارة عن ورشة صغيرة مساحتها١٠٠ مترمربع

لصيانة معدات المخابز وإنتاج قطع الغيار 

Our first step to bakery equipment sector was with the volumetric dough 
divider named as “Oil Stingy”. It was highly appreciated by our customer 
on that time consuming quite less oil compared to its rivals.

 أولى خطواتنا  نحو تصنيع  معدات المخابز هو إنتاج  ماكينة تقطيع العجين الحجمية “شحيحة الزيت”.التي 
 القت إمتنان كبير من عمالئنا في ذلك الوقت إذ أنها

Внедренное новшевство в тестоделителе стало первым
шагом в секторе производства
тестообрабатывающего оборудования. Созданная
машина потребляющая гораздо меньше
масла, чем обычные тестоделители, привлекла большое внимание 
потребителей.

We participated to a bakery exhibition for the first time 
and we exported our first product to Bulgaria.

Впервые приняли участие на выставке, впервые 
осуществлен экспорт в Болгарию.

ألول مرة نشارك في معرض لمعدات المخابز وصدرنا أول منتج لنا إلى بلغاريا

We moved to our 3.000 m² factory in Avcilar - Istanbul.

Мы переехали в Авджилар - Стамбул на территорию 
3000 м² .

تم نقل المصنع إلى منطقة أفجيالر  اسطنبول لتكون المساحة اإلجمالية  ٣٠٠٠م²

We introduced one of our signature 
product, automatic-stone hearth deck 

ovens to Turkish market; which became 
irreplacable for our customers enabling 

them to save space, labor and fuel.

KUMKAYA представила рынку Турции новинку-
автоматическую систему на основе подовых

печей с роботом-укладчиком, которая экономит на 
занимаемой территории, рабочей силе и на

топливе, став незаменимой для клиентов.

 قدمنا منتج ذو بصمة قوية إلى األسواق التركية وهو الفران الحجرية بالملقم األلي . والتي أصبحت
فيما بعد منتج ال يمكن اإلستغناء عنه ألنه موفر جدا في المساحة والجهد وأيضا الطاقة
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Yönetim sistemimizi Türkiye’deki en 
büyük 500 firmanın 350’sinin tercihi 
olan SAP’a taşıdık.

Beylikdüzü’nde 20.000 m² kapalı alanlı, son 
teknoloji ile donatılmış modern fabrikamıza 
taşındık.

İlk tünel fırınımızı ürettik.

Azerbaycan, İran, Avustralya’da tam otomatik 
karma ürün üretebilen tesisler kurduk.

Makinalarımız dünyanın 111 farklı 
ülkesinde milyonlarca kişiyi doyuruyor.

Patentli yeni ürünümüz 
tam otomatik pasalı tip 

mayalandırma sistemimizi 
piyasaya sunduk ve ilk 

olarak iki hat halinde Kayseri 
Belediyesi’ne kurduk.

We started running SAP management system 
which is also preferred by 350 of the 500 
Turkey’s biggest companies.

Запустили систему управления SAP, выбор 
350 из 500 крупнейших компании Турции.

  بدأنا تشغيل  نظام ساب المفضل إستخدامه لدى  ٣5٠ من عدد 
5٠٠  كبرى الشركات في تركيا

We moved to our high tech equipped factory at 
Beylikdüzü / Istanbul established on a 20.000 m² closed 
area.

Переехали в Бейликдюзю / Стамбул на территорию 
крытого помещения 20 000 м², став
заводом оснащеным новейшими технологиями.

 أقامنا مصنع مجهز بتكنولولجيا عالية على مساحة ٢٠٫٠٠٠ متر مربع في منطقة
 بيليكدوزو /إسطنبول

We installed full automatic lines that are capable of producing 
various products at Azerbaijan, Iran and Australia.

Установили полностью автоматические линии в Азербайджане, 
Иране, Австралии.

ركبنا عدة خطوط ألية بالكامل قادرة على إنتاج منتجات مختلفة في أذربيجان وإيران وأستراليا

We produced our first tunnel oven.

Сконструирована и запущена первая туннельная печь.

أنتاجنا أول أفراننا النفقية

Our machines are used in 111 different countries to 
produce bread for millions of people.

Наше оборудование используются в 111 странах мира, 
производя хлеб для миллионов людей.

أصبحت ماكيناتنا تستخدم في ١١١ دولة حول العالم إلنتاج الخبز للماليين من البشر

 We launched our patented “Full 
Automatic Fermentation Unit with 

Canvas Loaders” and installed two lines 
at Kayseri Municipality Bakery.

 أطلقنا براءة اختراع “وحدة التخمير األلية بنظام تلقيم
 اللواحات المغطاة بالقماش” وقد تم تركيب خطين منها

في مخبز بلدية قيصري
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AR
- يمكن إستخدامه مع الملقم بالنظامين اليدوي و األلي

- تم عمل غرفة اإلحتراق من الطوب الحراري
- مدعم  بحوائط جانبية من الخرسانة والفسيفساء

- إقتصادي في إستهالك الوقود لنسبه تصل إلى ٤٠٪
- جودة َخبز عالية تنافس األفران التقليدية

- توزيع الحرارة مثالي داخل وبين الطوابق
- يمكنكم التحكم في مخرج البخار ميكانيكيا من لوحه التحكم األمامية
- بفضل نظام توزيع الحرارة الغير مباشرة يتم الخبز بطريقة صحيه
- القاعدة الحجرية للفرن مدعمه بإطارات من الفوالذ المقاوم للصدأ

- في كل طابق أبواب قابلة للفتح تلقائياً من الزجاج أو المعدن بعرض ٦٠ سم
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AR
- بفضل صمامات السنيوليد يمكنكم التحكم في قوه نظام البخار لكل طابق على حدى

- الوقود المستخدم لألفران إما الديزل, الغاز السائل , الغاز الطبيعي أو الوقود الصلب
- تصميم يضفي تميزاً على مخبزكم

- منظم حرارة للعمل أكثر أماناً
- لوحة تحكم مقاومة  ضد الحرارة والبخار
- بالفرن وحدة شفط  قياسيه للبخار الزائد 

- الفرن مكون من ٤ طوابق لقدرات إنتاجية أكبر
- للتحكم يمكنكم األختيار بين شاشة تحكم باللمس أو لوحه إلكتروميكانيكية 



AR

- أفران مكونة من أربعة طوابق بنظام تدوير الهواء يمكن إستخدامها مع الملقم االيدوي أو األلي
- توزيع الحرارة مثالي داخل وبين الطوابق

- بفضل نظام توزيع الحرارة الغير مباشرة من خالل مروحة قويه يتم السواء بطريقة صحيه
- بنية الفرن ملحومة بشكل أكثر متانة

- القاعدة الحجرية للفرن مدعمه بإطارات من الفوالذ المقاوم للصدأ 
- بفضل صمامات السنيوليد يمكنكم التحكم في قوه نظام البخار لكل طابق على حدى

- الوقود المستخدم لألفران إما الديزل, الغاز السائل , الغاز الطبيعي أو الوقود الصلب
- تصميم يضفي تميزاً على مخبزكم

- منظم حرارة للعمل أكثر أماناً
- صمام خاص لتوصيل البخار إلى غرفة التخمير

- لوحة تحكم مقاومة  ضد الحرارة والبخار
- في كل طابق أبواب قابلة للفتح تلقائياً من الزجاج أو المعدن بعرض ٦٠ سم 

- للتحكم يمكنكم األختيار بين شاشة تحكم باللمس أو لوحه إلكتروميكانيكية 
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2600x9500x3300 mm

OT 225
OT 280
OT 350

ENG
- The system integrates robot loader / unloader with 6 deck steam tube ovens
- Can be easily programmed with PLC touch screen
- All parameters like heat, time and steam amount can be programmed
  for different products
- All electric components, motors and cables are from the worldwide
  known leading manufacturers 
- No need for qualified labor
- As the deck doors are open for a short period during loading /
  unloading, heat loss is at minimum
- Fuel efficiency up to %40
- Can be fuelled with diesel, lpg, natural gas or solid fuel

RU
- Автоматическая система состоящая из 6 ярусных подовых
   паротрубных печей и роботом-укладчиком. 
- Сконструирована для автоматизации производств
   с не достаточно высокими зданиями. 
- Сенсорная панель управления легко настраиваема. 
- Сохранение в памяти параметров темпиратуры печи,
   количество пара для разной продукции. 
- Используются электрические материалы,
   двигатели и кабели ведущих мировых брендов. 
- Нет необходимости в квалификационном персонале. 
- Поскольку дверцы остаются открытыми в течение
- короткого периода времени во время погрузки и разгрузки,
- потери тепла в печи минимальны. 
- Обеспечивается экономия энергии до 40%. 
- Работает на дизеле, природном газе и твердом топливе. 

AR
-  تتألف هذه المجموعة من الملقم األلي للتحميل والتفريغ ألياً مع أفران ذات ستة طوابق بنظام تسخين األنابيب

- يمكن برمجته بسهولة من شاشة لوحه التحكم
- يمكن تعيين الحرارة والبخار وزمن الخبز وحفظها في برامج لعدة منتجات مختلفة

- جميع األجزاء الكهربية والكابالت المستخدمة من أسماء تجارية رائدة في العالم
- سهل اإلستخدام ال يحتاج  إلى عمالة مدربة

- فتح وغلق األبواب بكل طابق يتم بشكل سريع  لذا فقدان الحرارة داخل الفرن يكون قليل جداً
- إقتصادي في إستهالك الوقود لنسبه تصل إلى ٤٠٪

- الوقود المستخدم لألفران إما الديزل, الغاز السائل , الغاز الطبيعي أو الوقود الصلب

مجموعة األفران الطابقية  األتوماتيكية بنظام تسخين األنابيب

OTOMATİK 
KATLI FIRINLAR - BORULU SİSTEM
AUTOMATIC STEAM TUBE OVENS
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОДОВЫЕ СИСТЕМЫ - ПАРОТРУБНОГО ТИПА

TR
- 6 katlı borulu fırınlarla otomatik yükleme-boşaltma
   ünitelerinin kullanıldığı sistemdir
- PLC kontrollü dokunmatik ekranıyla kolaylıkla programlanabilir
- Fırın ısısı, pişirme derecesi, buhar miktarı gibi parametreler
   farklı ürünler için hafızada saklanabilir
- Dünyanın önde gelen markalarının ürettiği
   elektrik malzemeleri, motorlar ve kablolar kullanılmıştır
- Kalifiye elemana ihtiyaç duyulmaz
- Yükleme-boşaltma esnasında kapaklar kısa süreliğine açık
   kaldığından fırınlarda ısı kaybı minimumdur
- %40’a kadar enerji tasarrufu sağlar
- Motorin, LPG, Doğalgaz, Elektrik veya katı yakıtla çalışabilir

OT-225-1

Kat Adedi 
Number of Decks 
Количество Ярусов
عدد الطوابق

Elektrik Gücü  
Electrical Power 
Мощность Сети
الطاقة الكهربية

Pişirme Alanı min.  
Baking Area min. 
Мин. Площадь Выпечки
أٌقل مساحة للخبز 

En  x  Boy  x  Yükseklik
Width  x  Length  x  Height 
Ширина  х  Длина  х  Высота
العرض * الطول * اإلرتفاع

Elektrik Türü 
Electricity Specifications
Тип Электричества
نوع الكهرباء

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

10,5 kW

22,5 m²

6
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2600x9500x3300 mm 5200x12000x3300mm 7800x12000x3300mm 2600x10000x3300mm 5200x12500x3300 mm 7800x12500x3300 mm 2600x11400x3300mm 5200x15000x3300mm 7800x15000x3300 mm

ENG
- Up to 3 ovens can be operated with single loading unit
- According to capacity some of the ovens can be  paused
- Control panel has various language options
- Compared to their production capacity they occupy small spaces
- Saves from labor cost
- Supports hygienic production 
- Software support can be given with remote acess
   as long as there’s internet - connection
- It can also be integrated with automatic fermentation units

RU
- Автоматическая система состоящая из 6 ярусных подовых
   паротрубных печей и роботом-укладчиком. 
- Сконструирована для автоматизации производств
   с не достаточно высокими зданиями. 
- Сенсорная панель управления легко настраиваема. 
- Сохранение в памяти параметров темпиратуры печи,
   количество пара для разной продукции. 
- Используются электрические материалы,
   двигатели и кабели ведущих мировых брендов. 
- Нет необходимости в квалификационном персонале. 
- Поскольку дверцы остаются открытыми в течение
- короткого периода времени во время погрузки и разгрузки,
- потери тепла в печи минимальны. 
- Обеспечивается экономия энергии до 40%. 
- Работает на дизеле, природном газе и твердом топливе. 

AR

RU
- Робот-укладчик сособен обслуживать до 3 печей. 
- Некоторые из печей можно не использовать, в зависимости
- от объема производительности. 
- Панель управления переводится на разные языки. 
- Производственные мощности на не большой занимаемой площади.
- Автоматизация экономит рабочий труд. 
- Обеспечивает санитарно-гигиенические требования на производстве. 
- Поддержка программного обеспечения предоставлятся
- удаленным доступом с помощью интернета. 
- По запросу может быть объединен с автоматическим
   расстоечным шкафом.

AR

- يمكن للملقم اآللي الواحد أن يعمل مع ٤ أفران طابقية 
- وفقاَ للقدرة اإلنتاجية المطلوبة يمكن إيقاف بعض األفران وتشغيل بعضها

- لوحه التحكم بها خاصية إختيار لغه التشغيل
- ال يشغل مساحة كبيرة إذا قارنها بالقدرة اإلنتاجية له 

- موفر في إستخدام األيدي العاملة
- يدعم المنتجات الصحيه

- يمكن توفير خدمة الدعم التقني  لنظام البرمجة عن ُبعد عبر اإلنترنت
- يمكن ربطه بوحدات التخمير األلية ليعمل كخط متكامل

TR
- Aynı yükleme ünitesiyle 3 fırına kadar yükleme yapılabilir
- Gerek duyulmadığında fırınların bir kısmı beklemeye alınabilir
- Kontrol paneli farklı dillere çevrilebilir
- Üretim kapasitelerine oranla kapladığı alan azdır
- İşçilikten tasarruf sağlar
- Hijyenik üretime yardımcı olur
- Yazılımsal servis desteği internet olan her ortamda uzaktan erişimle
  sağlanabilir
- İstenildiğinde tam otomatik fermentasyon üniteleriyle kombine 
  edilebilir

OT-225-1 OT-225-2 OT-225-3 OT-280-1 OT-280-2 OT-280-3 OT-350-1 OT-350-2 OT-350-3

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

45 m² 67,5 m² 28 m² 56 m² 84 m² 35 m² 70 m² 105 m²

10,5 kW 10,5 kW11,5 kW 11,5 kW 11,5 kW12,5 kW 12,5 kW 12,5 kW

6 6 6 6 6 6 6 6
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AR
- أفران ذات العربات الدوارة للخبز والمعجنات

- تم تحسين كفاءة العزل الحراري وباب الفرن يمكن فتحه من الداخل
- غرفة اإلحتراق ومقصورة الخبز والهيكل الخارجي بالكامل

- بفضل العزل الحراري المزدوج فهو إقتصادي في إستهالك الوقود
- باب الفرن من الفوالذ المقاوم للصدأ مع زجاج حراري مزدوج

- مجموعة الدوران مكونة من ريدكتور)المخفض( مع نظام التروس 
- توازن مثالي للخبز بفضل  فتحات الهواء الساخن القابلة للتعديل
- بفضل تسخين الحرارة غير المباشرة تحصلون على خبز صحي
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AR

- ُسمك قاعدة التدوير ١٠مم مما يتيح خبز منتجات ذات أوزان ثقيلة
- الوقود المستخدم لألفران إما الديزل, الغاز السائل , الغاز الطبيعي أو الكهرباء

- تصميم يضفي تميزاً على مخبزكم
- منظم حرارة )ترموستات( للعمل أكثر أماناً

- لوحة تحكم مقاومة  للحرارة والبخار
- للتحكم يمكنكم األختيار بين شاشة تحكم باللمس أو لوحه إلكتروميكانيكية 

- نظام بخار قوي مدعم بصمامات السنيوليد 
- يمكن فك الفرن بالكامل إلى أجزاء صغيرة مما يسمح دخوله من األبواب الصغيرة
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AR

- ُسمك قاعدة التدوير ١٠مم مما يتيح خبز منتجات ذات أوزان ثقيلة
- الوقود المستخدم لألفران إما الديزل, الغاز السائل , الغاز الطبيعي أو الكهرباء

- تصميم يضفي تميزاً على مخبزكم
- منظم حرارة )ترموستات( للعمل أكثر أماناً

- لوحة تحكم مقاومة  للحرارة والبخار
- للتحكم يمكنكم األختيار بين شاشة تحكم باللمس أو لوحه إلكتروميكانيكية 

- نظام بخار قوي مدعم بصمامات السنيوليد 
- يمكن فك الفرن بالكامل إلى أجزاء صغيرة مما يسمح دخوله من األبواب الصغيرة
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992 x 964 x 795 mm 

110 kg 

380 V 50 Hz N+PE 3 

2 Kw 

400 x 600 mm 

14 

--- 

3,4 m² 

Faz(Phase)

AR

- تصميم فريد يشغل حيز صغير
- لوحة التحكم سواء كانت إلكتروميكانيكية أو شاشة باللمس مركبة على باب الفرن

- مزود بقناتين للهواء الساخن لتوازن مثالي للحرارة
- بفضل العزل الحراري المزدوج فهو إقتصادي في إستهالك الطاقة

- باب زجاجي مزدوج  قابل للفك لسهولة التنظيف
- مزود الفرن بعجالت تسهل نقله من مكان ألخر

- يمكن دمجه مع فرن البيتزا أو وحدة التخمير أوقاعدة للفرن حسب الطلب

992 x 964 x 1464 mm 

340 kg 

380 V 50 Hz N+PE 3 

22,5 kW 

400 x 600 mm 

10 

2,4 m² 

--- 

Faz(Phase)

LIDYA 24
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AR
- أفران كهربائية مصممة لإلستخدام في المحالت التجارية أو الحلويات أو نقاط البيع المتنقلة

- سهل إدخال المخبوزات بواسطة لوحات خشبية
- نظام خبز أفقي في وقت قصير مع مقصورة دوارة

- ال يحتاج إلى إستخدام صواني
- شاشة لوحة التحكم باللمس

- يمكنكم رؤية المخبوزات أثناء الخبز
- إدخال المخبوزات من الجهه األمامية في الفرن

- مزود الفرن  بعجالت تسهل نقله من مكان ألخر
- تصميم يضفي تميزاً



AR
- أفران كهربائية ذات قاعدة حجرية مصممة للمتاجر الصغيرة والمتوسطة الحجم والمطاعم ومحالت البيتزا

- لوحه تحكم مستقله لكل طابق على حدى
- يمكن ضبط الحرارة العلوية والسفلية في كل طابق بشكل منفصل

- لوحة تحكم ديجيتال أو شاشة باللمس حسب اإلختيار
- نظام تلقائي لتوزيع البخار لكل طابق على حدى

- عجالت الفرن قابلة للغلق والفتح
- يمكن دمجه مع دوالب التخمير أو قاعدة معدنية
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AR
- جيل جديد من ماكينات خلط العجين  مزود بمحركين مزدوجة السرعة

- الوعاء وذراع الخلط والسكين من الستانليس ستيل
- عداد زمني لتعيين السرعة المنخفضة والسرعة األعلى بشكل منفصل

- الهيكل مصنوع من قطعة واحدة ذات متانة عالية تقلل اإلهتزاز
- حزام واحد لبكرة التدوير به ١٦ قناة مما يقلل الضجة

- سنادات مطاطية لتثبيت الماكينة
- غطاء الوعاءيمكن أن يكون مصمت أو شبكي معدني
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- إمكانية تشغيل الماكينة على النظام اليدوي أو األتوماتيكي
- غطاء العجانة موصول بحساسات األمان لتوقف الماكينة تلقائياً عند فتح الغطاء   

- الحلة تدور في اإلتجاهين
- تستغرق مدة زمنية أقل من نصف المدة في العجانات التقليدية

- مزودة بعجالت لسهولة النقل من مكان ألخر
- متاحة أيضا مع أنظمة الرفع الهيدروليكي



AR
- جيل جديد من العجانات الحلزونية , ذات حلة منفصلة, مزودة بمحركين وسرعتين

- الوعاء وذراع الخلط والسكين من الستانليس ستيل
- الهيكل مصنوع من قطعة واحدة ذات متانة عالية تقلل اإلهتزاز

- حزام واحد لبكرة التدوير به ١٦ قناة مما يقلل الضجة
- تدوير الحلة يتم بنظام البكرات المطاطية

- أطراف الحلة مدعمة بشريط معدني سميك لتحمل العمل الشاق
- غطاء الوعاء يمكن أن يكون مصمت أو شبكي معدني
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AR
- إمكانية تشغيل الماكينة على النظام اليدوي أو األتوماتيكي

- غطاء العجانة موصول بحساسات األمان لتوقف الماكينة تلقائياً عند فتح الغطاء  
- الحلة تدور في  كال اإلتجاهين

- تستغرق مدة زمنية أقل من نصف المدة في العجانات التقليدية
- عداد زمني لتعيين السرعة المنخفضة والسرعة األعلى بشكل منفصل

- العجانة مزودة بوصلة الماء
- حلة واحدة مع العجانة

- يمكن أن تعمل كمنظومة واحدة مع ثالث أالالت هيدروليكية للرفع بإرتفاعات مختلفة



AR
- ُصممت خصيصاً لحلة العجانة المتنقلة لكي تقوم بتفريغ العجين في قمع الماكينة التي تاليها

- وحدة الرفع تعمل بنظام هيدروليكي
- يتم تثبيت الماكينة في األرض مما يضمن عملي أكثر أماناً

- متوفر ثالث إرتفاعات مختلفة
- إيقاف تلقائي عند وضع التفريغ
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- مكبس واحد للصعود والهبوط

- منحدر الحلة من الستانليس ستيل
- هيكل متين البنية

- زر لإليقاف فى حالة الطوارئ
- الماكينة تعمل بهدوء تام
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AR
- الهيكل الخارجي والقمع وهيكل الحزام الناقل من الفوالذ المقاوم  للصدأ

- يمر الزيت بمرحلتين من الفلترة مما يضمن أطول فترة ممكنة لإلستخدام
- تصميم يضفي تميزاً على مخبزكم

- مزودة بعجالت لسهولة التنقل
- يمكن إضافة جهاز التحكم في سرعة الحزام )إنفرتور( أو ذراع التكوير حسب الطلب
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AR

- يمكن أن يتم التحميل من جهة اليمين أو اليسار حسب وضع الماكينة
- بها نوافذ عريضة لمراقبة كورات العجين أثناء عملية التريح

- بالماكينة ثالث مكابس كهربية لتوصيل ماكينات تحضير العجين األخرى بها ولتعمل كخط واحد
- سالت العجين مصممة لتحمل وزن  من5٠ إلى ١٠٠٠جم

- مزود بالماكينة وحدة جمع غبار الطحين الزائد باألسفل
- مزودة بعجالت لسهولة النقل



AR
- تستخدم إلعطاء الشكل المتطاول للعجين كالخبز الفرنسي الصغير أوخبز السندوتش

- الهيكل الخارجي واألجزاء الداخلية من الستانليس ستيل
- يمكن التحكم في كميه الطحين المنثور من خالل معيار ناثر الطحين

- مزودة بمخدتي ضغط يمكن تعديل إرتفاعها حسب وزن العجين
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- يوجد بالماكينة وحدة جمع غبار الطحين الزائد باألسفل 
- مزودة بعجالت لسهولة النقل ويمكن غلقها لتثبيت الماكينة

- يتم تنظيف اإلسطوانات المطلية بالكروم بواسطة مكاشط للحفاظ على الشكل األملس للعجين
- يوجد سلسلة من الستانليس ستيل للف العجين

- يصل طول الخبز المنتج  إلى ٤٠ سم
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- الحلة  أذرع الخلط من الستانليس ستيل
- األجزاء الكهربية والكبالت مطابقة للمعاير األوربية في الصناعة

- مرفق بالماكينة ٣ أذرع مختلفة للخلط



AR
- تعمل هذه األله عن غربله الطحين من الشوائب الغير مرغوب بها وتهويته بشكل جيد مما يضمن خلط متجانس

- متوفر بعجالت أو قاعدة ثابتة
- به مغناطيس لجمع القطع المعدنية
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- موديالت مختلفة مع قدرات تتراوح من 5٠ إلى ٧5٠ كجم
- الهيكل والملحقات من الستانليس ستيل

- خزان الطحين مغلق بالغطاء



AR
- هذه الماكينة مخصصة لتقطيع الخبز إلى شرائح دون تفتيتها

- جميع األجزاء المالمسة للخبز من الستانلس ستيل
- الهيكل مطلي بنظام اإللكتروستاتيك
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- مزودة بعجالت باألقفال لتثبيت الماكينة
- يمكن إضافة جهاز التحكم في السرعة  )إنفرتور( للموديالت ذات األحزمة
- بالماكينة يوجد صينية مسطحة لجمع فتات الخبز للحفاظ على نظافة المكان



AR
- يستخدم في توليد البخار والحرارة الالزمين لعملية التخمير في غرف التخمير

- الهيكل واألجزاء الداخلية بالكامل من الستانليس ستيل
- يمكن التحكم في درجة الحرارة ونسب البخار بشكل منفصل 
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- مزودة بعجالت باألقفال لتثبيت الماكينة
- يمكن إضافة جهاز التحكم في السرعة  )إنفرتور( للموديالت ذات األحزمة
- بالماكينة يوجد صينية مسطحة لجمع فتات الخبز للحفاظ على نظافة المكان



AR
- هذا الجهازوظيفتة تبريد الماء المستخدم في عملية العجين

- منتج صحي مطابق للمعايير األوربية في الصناعية
- الجهاز بالكامل مع جميع أجزائه من الستانليس ستسيل

- لوحه تحكم ديجيتال
- التبريد يصل إلى ١ درجة مئوية
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- ُصممت هذه األفران للقدرات اإلنتاجية الكبيرة
- تعمل بنظام تدوير الهواء الساخن مع نظام السالسل الناقلة

- أحجام مختلفة عرض ٢٫5 متر واألطوال من ١٤ إلى ٣٦ متر
- الهيكل بالكامل من ستانليس ستيل

- يتم الخبز على ثالث مراحل
- لوحه التحكم شاشة باللمس

- مزود بالفرن مراوح إضافية لتوازن خبز مثالي مع إستهالك أقل للوقود
- خاصية تمركز السالسل هيدروليكي

ُ - يتم شد حزام السالسل أتوماتيكيا
- تعديل درجة الحرارة العلوية والسفلية يتم بشكل منفصل

- الفرن مزود بنظام رش الماء عند المخرج

AR




