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Pizzauuni Sveba Dahlen P602 
mitat(LxSxK): 1475 x 915 x 790/805/1825h;  
digitaalinen P-ohjauspaneli, viikkoajastin, 
2 kammioinen uuni,  
kapasiteeti: 2x6 kpl pizzoja d. 35 cm max., 
pyörillä varustettu jalusta, alahylly, 
ulosvedettävä työtaso, öljy/maustekulhot 2 kpl. 
sähköliitäntä: 19 kW 400/3N/50 ( johto 3 m.) 
Lisävarusteet (erillishintaan) 
SD Touch 9.0 suomenkielinen ohjauspaneli 
ohjelmanloppuhälytys, 

Taikinankone MAXIMA MSM30 
mitat (LxSxK): 430x730x770h;  
lattiamalli, kulhon tilavuus 30 L, 
1 nopeus, manuaaliohjaus, 
vetoisuus: jauhoa 12 kg max., 
vetoisuus: taikinaa 19 kg max., 
sähköliitäntä: 1,6 kW 230/1N/50  

Yleiskone DPM30 Deluxe 
mitat (LxSxK): 495x800x1010h; 
lattiamalli, RST kulhon tilavuus 30 L, 
portaaton nopeudensäätö 98-300 RPM 
taikinakoukku, sekoitusmela ja vahvistettu vispilä 
turvakytkimin varustettu rst-suojaverkko 
sähköliitäntä: 1,5 kW 230/1N/50  

Pizzauuni Sveba Dahlen P402 
mitat(LxSxK): 1120 x 915 x 790/805/1825h;  
digitaalinen P-ohjauspaneli, viikkoajastin, 
2 kammioinen uuni,  
kapasiteeti: 2 x 4 kpl pizzoja d. 35 cm max., 
pyörillä varustettu jalusta, alahylly, 
ulosvedettävä työtaso, öljy/maustekulhot 2 kpl. 
sähköliitäntä: 13,4 kW 400/3N/50 ( johto 3 m.) 
Lisävarusteet (erillishintaan) 
SD Touch 9.0 suomenkielinen ohjauspaneli 
ohjelmanloppuhälytys, 

Pizzauuni PrismaFood Basic 44 
mitat(LxSxK): 975 x 924 x 745h;  
ruostumaton teräsrakenne, sisävalo, 
elektromekaaninen ohjaus, 2 kammioinen uuni,  
kapasiteeti: 2x4 kpl pizzoja d. 32 cm max., 
lämpötilasäätö: +50°...+500°C, 
sähköliitäntä: 9,4 kW 400/3N/50  

Pizzauuni PrismaFood Basic XL6L 
mitat(LxSxK): 1360 x 954 x 413h; 
ruostumaton teräsrakenne, sisävalo, 
elektromekaaninen ohjaus, 1 kammioinen uuni, 
kapasiteeti: 6 kpl pizzoja d. 35 cm max., 
lämpötilasäätö: +50°...+500°C, 
sähköliitäntä: 9 kW 400/3N/50  

Lämpölasikko 115L(pöytämalli), 3 tasoa 
mitat(LxSxK): 700x400x500h; paino 20 kg, 
RST/kromirakenne, itsepalvelumalli, 
lämpötila: +30°...+90°C, kolme ritlähyllyä, 
suorat lasit, luukut molemalla puolella, 
puhallin, kostutus, LED valot, 
sähköliitäntä: 0,8 kW 230/1N/50 
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Jääkaappi GN2/1 Maxima Deluxe RST 
mitat (LxSxK): 680x810x2000h; paino 135 kg, 
ulko- ja sisärakenne AISI 304 ruostumatonta terästä, 
tilavuus: 570 litraa/netto, lämpötila: -2°...+8° C, 
sisämitat(LxSxK): 564x680x1390h, 
3 muovipinnoitettua GN2/1 ritilähyllyä (530x650mm), 
itsesulkeutuva, oikeakätinen lukittava ovi, LED-valo 
puhallinjäähdytys, digitaalinen termostaatti, 
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, 
neljä kääntyvää pyörää, kaksi lukollista, 
sähköliitäntä: 0,3kW 230/1N/50  

Kylmätyöpöytä Maxima WTC3 
mitat (LxSxK): 1795x700x860h; paino 134 kg, 
ulko- ja sisärakenne ruostumatonta terästä, 
lämpösäätö: -2°...+10° C, 
puhallinjäähdytys, digitaalinen termostaatti, 
neljä kääntyvää pyörää, kaksi lukollista, 
sähköliitäntä: 0,35 kW 230/1N/50 
*GN-astiat eivät sisälly toimitukseen 

Pizzakaulin PizzaGroup RM42A 
mitat(LxSxK): 530x470x790h mm; paino 35 kg,
ruostumaton teräsrunko, 
sopii pizzoille  26 - 40 cm, 
säädettävä pohjapaksuus 0,5...5,5 mm 
sähköliitäntä: 0,37 kW 230/1N/50 

Pakastekaappi GN2/1 Maxima Deluxe RST 
mitat (LxSxK): 680x810x2000h; paino 135 kg, 
ulko- ja sisärakenne AISI 304 ruostumatonta terästä, 
tilavuus: 570 litraa/netto, lämpötila: -10°...-20° C, 
sisämitat(LxSxK): 564x680x1390h, 
3 muovipinnoitettua GN2/1 ritilähyllyä (530x650mm), 
itsesulkeutuva, oikeakätinen lukittava ovi, LED-valo 
puhallinjäähdytys, digitaalinen termostaatti, 
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, 
neljä kääntyvää pyörää, kaksi lukollista, 
sähköliitäntä: 0,6 kW 230/1N/50  

Jääkaappi GN2/1 Maxima Deluxe RST 
mitat (LxSxK): 1340x810x2000h; paino 180 kg, 
ulko- ja sisärakenne AISI 304 ruostumatonta terästä, 
tilavuus: 1150 litraa/netto, lämpötila: -2°...+8° C, 
sisämitat(LxSxK): 1224x680x1390h, 
lukittavat, itsesulkeutuvat ovet, vasen- ja oikeakätinen ovi 
2x3 muovipinnoitettua GN2/1 ritilähyllyä (530x650mm), 
puhallinjäähdytys, digitaalinen termostaatti, 
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, 
neljä kääntyvää pyörää, kaksi lukollista, 
sähköliitäntä: 0,6 kW 230/1N/50  

Kylmäallas lasilla Maxima C140 
mitat (LxSxK): 1400x395x435h, paino 30 kg, 
ulkorakenne ruostumatonta terästä, 
suora lasiosa iskunkestävää lasia, 
kapasiteetti:  4xGN 1/3-150 + GN 1/2-150, 
lämpötila: 0°...+10°C, 
Anti Condensate System, 
sähköliitäntä: 0,2 kW 230/1N/50 
*GN-astiat eivät sisälly toimitukseen 

Leikkelekone Maxima  300 mm 
mitat (LxSxK): 530x330x460h; paino 24,3 kg, 
rakenne kevytmetalli/alumiinivalu, 
terän halkaisija 300 mm, 
viipalepaksuuden säätö 1-12 mm 
leikkuukelkan suojus, 
kiinteä teroituslaite, 
sähköliitäntä: 0,25 kW 230/1N/50  
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