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1. GENEL ÖZELLİ KLER 

❏ SF serisi bantlı tip konveksiyonlu kavurma fırınları; fındık, badem, ay çekirdeğ i, kabak çekirdeğ i, yer fıstığ ı, 

antep fıstığ ı, kaju vb. kuruyemiş lerin istenilen sıcaklık ve sürelerde kavurmak ya da kurutmak için idealdir. 

❏ Isı enerjisinde elektrik kullandığ ı için; gaz tesisatı, baca vb. donanımlara ihtiyaç yoktur. Bundan dolayı yatırım 

maliyeti düş üktür. 

❏ Tekerlekli olması sebebiyle kolayca hareket ettirilebilir. 

❏ Dokunmatik ekranlı kontrol paneli; kullanımı kolaylığ ı ile olay izleme günlüğ ü, reçete oluş turma vb. gibi birçok 

fonksiyonu sağ lar. 

❏ AISI304 kalite paslanmaz çelik yapı hijyenik üretim ve uzun iş letme ömrü sağ lar. 

❏ İ deal ısı yalıtımı sayesinde yüksek enerji verimliliğ i sağ lanmış tır. 

❏ Hassas sıcaklık kontrolü (PID) sağ layan donanıma sahiptir. 

❏ 2 kabinli yapı ve güçlü hava sirkülasyon fanları sayesinde hızlı ve homojen kavurma elde edilmektedir. 

❏ Kabin sıcaklığ ı, bant ilerleme hızı ve ürün kalınlığ ı değ erlerinin sayısal olarak ayarlanabilmesi sayesinde her 

zaman, standart kavurma ile istenilen renk ve aromanın elde edilmesi sağ lanır. 

❏ Bant hızı ve sıcaklık değ erleri dokunmatik ekran üzerinde kaydedilerek reçeteler oluş turulabilir. 

❏ Cam kapaklar ve iç aydınlatma sayesinde kavurmanın izlenebilmesi sağ lanmış tır. 

2. BOYUTLAR 

 

Açıklama: Seintro Makina ölçülerde revizyon / yenileme hakkını saklı tutar. 

 

3. TEKNİ K ÖZELLİ KLER 

SF - 2000 Güç (kW) Ortalama Tüketim Voltaj Çalışma Ortamı Boyutlar (mm) Ağ ırlık (kg) 
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16,5 ~ 12 kW.h 380V 3P 50Hz 
0 - 50°C 

0-80Rh 

E x B x Y 

860 x 2120 x 1590 
400 

 

SF - 2000 

Kapasite [kg/saat ±%10] 

İ ç fındık (beyazlatma / çifte kavrulmuş ) 80 / 40 Tuzlu ayçekirdeğ i 25 

Tuzlu iç yer fıstığ ı 40 Kabak çekirdeğ i 25 

Kabuklu yer fıstığ ı 20 Badem 40 

İ ç antep fıstığ ı 40 Kaju 30 

Kabuklu antep fıstığ ı 30 Sarı leblebi 30 

 

SF - 2000 

Malzemeler ve Donanımlar 

Ş ase AISI304 kalite paslanmaz çelik 

Kavurma bandı / Zincir 
AISI304 kalite paslanmaz çelik tel örgü bant / Standart 

zincir 

Kapaklar AISI304 kalite paslanmaz çelik (İ ç ş asi St37) 

Tüm izole paneller AISI304 kalite paslanmaz çelik 

İ zolasyon  100-150kg/m3 yoğ unluklu 40mm taş yünü 

Tambur ve zincir diş liler Standart 

Yataklar ORS veya muadili 

Redüktör ve motorlar Yılmaz Redüktör, Watt, Gamak, Abana, Miksan 

Elektrik malzemeleri ve kablolar Schneider, Emas, Lapp, Diğ er 

PLC ve dokunmatik kontrol paneli Delta 

Tekerlekler Emes 

4. GARANTİ  VE SERVİ S 

❏ Tüm parçalar üretim hatalarından kaynaklanan arızalara karş ı 2 yıl garantilidir. 

❏ Herhangi bir arıza durumunda ve periyodik bakım gerektiğ inde servis hizmetimiz mevcuttur. 

5. GÖRSELLER 
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