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TEKNİK ÖZELLİKLER 

MAKİNE / EKİPMAN ADI : BANTLI TİP FIRIN 
MODEL : SF-3000, SF-5000, SF-7000 

1. GENEL BİLGİLER 

◼ SF serisi bantlı tip kavurma fırınları; fındık, badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, yer fıstığı, antep fıstığı, kaju vb. 
kuruyemişlerin istenilen sıcaklık ve sürelerde kavurmak ya da kurutmak için idealdir. 

◼ AISI304 kalite paslanmaz çelik yapı hijyenik üretim ve uzun işletme ömrü sağlar. 

◼ 4 adet bağımsız kavurma kabininin her birinin kendi; sirkülasyon fanı, termoblok ve doğalgaz brülörü mevcuttur. 
Bu sayede homojen bir kavurma edilir. 

◼ Yanma, bir termoblok içinde gerçekleşir ve yanma sonu gazları ürün ile temas etmeden baca çıkışı vasıtası ile dışarı 
atılır. 

◼ Nem egzoz çıkışı, egzoz fanı aracılığı ile gerçekleştirilir, her kabinin egoz çıkış debisi egzoz boruları üzerinde bulunan 
damperler aracılığı ile ayarlanabilmektedir. 

◼ Kavurma ve soğutma kabini arasında dinlenme kabini mevcuttur. 

◼ 2 adet soğutma kabini sayesinde, kavurma prosesi sonrası işlemlerde beklemeksizin süreklilik sağlanabilir. 

◼ Kavurma sıcaklığı, bant ilerleme hızı ve ürün kalınlığı değerlerinin sayısal olarak ayarlanıp, reçete şeklinde 
kaydedilebilmesi sayesinde, her seferinde standart kavurma ile istenilen renk ve aromanın elde edilmesi sağlanır. 

2. ÖZELLİKLER 

 

Kapasite [kg/saat] ± 20% SF-3000 SF-5000 SF-7000 

Fındık (çifte kavrulmuş) 280 500 1000 

Fındık (beyazlatılmış) 360 700 1300 

Yer fıstığı (iç + tuzlu) 200 350 700 

Yer fıstığı (kabuklu + tuzlu) 120 170 300 

Antep Fıstığı (iç) 200 350 700 

Antep Fıstığı (kabuklu) 180 300 600 
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Ay çekirdeği (tuzlu) 150 250 500 

Kabak Çekirdeği (tuzlu) 150 250 500 

Badem (iç) 250 350 800 

Kaju 200 300 650 

Leblebi (sarı) 200 300 500 

Boyutlar [mm]      

Genişlik (g) 2630 3470 3470 

Uzunluk (u) 4050 6180 6180 

Yükseklik (y) 2470 2990 2990 

Diğer Bilgiler      

Elektrik tüketimi (doğalgaz brülörlü) [kW] 10 11 14 

Ortalama brülör doğalgaz tüketimi [mn3/saat] 6 8 15 

Ağırlık (doğalgaz brülörlü) [kg] - - - 

Opsiyonel Özellikler      

PLC kontrol, dokunmatik kontrol paneli ve otomatik ürün kalınlığı ayarı Opsiyonel Opsiyonel ✓ 

Butonlu kontrol paneli ✓ ✓ Opsiyonel 

Gaz yakıtlı modellerde hassas sıcaklık kontrolü (PID kontrol) Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel 

Elektrik ısı kaynağı (brülöre alternatif) Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel 

Bant fırçalama motoru Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel 

Bant yıkama donanımı Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel 

 

 

Bant yıkama donanımı, yüksek basınçlı pompa ve hareketli 
1 adet nozul ile su püskürterek tel örgü bandı yıkamaya 
yarayan su tasarruflu bir donanımdır. 

 

 

Motor tahrikli bant fırçalama donanımı, tel örgü bandı; 
kavurma esnasında ortaya çıkan, kuruyemişin zar ve 
tozlarından temizlemeye yarar. 

3. KULLANILAN MALZEME VE DONANIMLAR 

Malzeme ve Donanımlar SF-3000, SF-5000, SF-7000 
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Şase, kapak ve döşemeler AISI304 

Tel örgü bant AISI304 

Termoblok AISI304 / AISI310 

Fan montaj tablaları, kapak şaseleri St37 (galvaniz kaplı ve endüstriyel boyalı) 

Zincir ve dişliler Paslanmaz çelik 

İzolasyon Taş yünü (t=50mm, 100-150 kg/m3) 

Yataklar Döküm gövdeli yataklar 

Redüktör ve motorlar Yılmaz Redüktör, Volt, ELK, Miksan, Gamak 

Elektrik donanımı Schneider, Entes, Delta, Emas, Enda, Autonics 

Gaz yakıtlı modellerde (opsiyonel) PID kontrol cihazı Siemens 

Brülörler Riello, Baltur 

4. GÖRSELLER 
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