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Yhdistelmäuuni Tecnoinox TAP  EFM06T 
mitat(LxSxK): 890 x 720 x 740h, paino: 88 kg, 
Ulko- ja sisärakenne RST terästä, 
CLIMAFIX höyryntuotto suoraan höyrykammiossa,   
selkea ja helppo 7 `` Touch Screen kosketuspaneli, 
digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, 
monivärinen ohjauspyörän LED-valaistus helpottaa ohjelmien seurantaa, 
mahdollisuus tallentaa 99+ omaa 10 portaista ohjelmaa, 
1 voimakas puhallin, 6 puhallinnopeutta + 6 välinopeutta, 
DeltaT kypsennys, (küpsennysmittarilla), yönylikypsennys, 
automaattinen pesusysteemi ( 5 ohjelmaa), 
likaisuuden perusteella laite ehdottaa optimaalista pesuohjelmaa, 
kontrolloi eri ruokalajien samanaikaista kypsennystä, 
kontrolloi kypsennysaikoja eri johdetasoilla, 
Self-Diagnosis huoltoohjelma, 
Höyrykypsennus:  +50°...+ 130°C, 
Kiertoilmakypsennus:  +30°...+ 300°C, 
Yhdistelmäkypsennus:  +30°...+ 250°C, 
Matalalämpökypsennus: +30° alkaeen, 
kapasiteeti: 6 peltiä GN1/1 , 
irrotettava johteikko, johdeväli 70 mm, 
ovessa kaksoislasi, vasenkätinen ovi vakiona, 
LED valaistu kammiotila, 
Multipoint kypsennysmittari kammiossa, 
ulosvedettävä käsisuihku, USB kytkentä, 
HACCP-omavalvonta, 
Sähköliitäntä: 10,5 kW; 400/3N/50  

Sähköliesi PPF70V7 uunilla, täyslevy 
mitat(LxSxK): 700x700x850h; paino 121 kg, 
ruostumaton teräsrakenne,  kokonainen RSTsähköliesilevy, 
keittoalueet 4x 2kW, jalustassa kiertolimauuni (5 kW, 230V), 
uunikammio ja ulkovuoraukset RST terästä, 
lämpötila-alue +50..+300°C, 
toimitukseen sisältyy 1 ritilä GN1/1, 
Sähköliitäntä: 13 kW 400/3N/50  

Yhdistelmäuuni Tecnoinox EFM10DSL 
mitat(LxSxK): 860 x 650 x 940h, paino: 105 kg, 
Ulko- ja sisärakenne RST terästä, höyryntuotto suoraan höyrykammiossa, 10 kosteustasoa, 
digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, mahdollisuus tallentaa 99 omaa 4 
portaista ohjelmaa, 2 puhallinta, 1/2 säädettävä puhallinnopeus, DeltaT kypsennys, 
(küpsennysmittarilla), automaattinen pesusysteemi ( 3 ohjelmaa), 
Höyrykypsennus:  +50°...+ 120°C, 
Kiertoilmakypsennus:  +50°...+ 275°C, 
Yhdistelmäkypsennus:  +50°...+ 250°C, 
Matalalämpökypsennus: +30° alkaeen, 
Kapasiteeti: 10 peltiä GN1/1 , irrotettava johteikko, johdeväli 70 mm, 
ovessa kaksoislasi, oikeakätinen ovi vakiona, valaistu kammiotila, kypsennysmittari, 
Sähköliitäntä: 16,5 kW; 400/3N/50  

Kupukone Thesis HANDY H110E 
mitat (LxSxK): 620x770x1440/1900h; paino 133 kg, 
ruostumaton teräsrunko, kuputyyppinen astianpesukone, 
neljä pesuohjelmaa: 60/90/120/300 sekuntia, voimakas pesupumppu, 
vapaa korkeus 410 mm,vapaasti pyörivät RST pesu-/huuhteluvarret, 
digitaalinen ohjaus, kosketusnäytöt, käyttövesi 55°C, allastilavuus 37 L 
korikoko: 500x500mm,kapasiteetti: max. 60 pesujaksoa/tunti, 
vedenkulutus: 2 L/pesujakso, 
Sähköliitäntä: 6,25 kW 400/3N/50  

2300.-
Alv 0%

2190.-
Alv 0%

3500.-
Alv 0%

4700.-
Alv 0%



2hinnat voimassa 31.3.18 asti 
kuljetus ja asennus eivat sisälly hinnoissa

www. bakeresta.fi 
info@bakeresta.fi

Leipomouuni LASERWELD ROTOR 60/40 
mitat(LxSxK): 1239 x 1625 x 2068h; paino 1300 kg, 
uunin rakenne ruostumatonta terästä 
digitalinen näyttö/elektroninen ohjaus, 
paisto siirrettävissä pinnavaunuissa, 
mahtuu 1 pinnavaunu, 15-18 johdeparia, 
pyörivä vaunu takaa tasaisen paistotuloksen, 
kapasiteetti: 85 kg/h, max.paistoalue 4,3 m2, 
max.lämpösäätö 300 C, 
ajastinohjattu höyrytys, paistoajastin, 
valaistu uunikammio, lasi ovessa, 
Sähköliitäntä: 36 kW; 400/3N/50 
Lisävarusteet (tilattava erikseen): 
- Soft Touch ohjauspaneli 
- 2 puhallinnopeutta 
- pinnavaunut 
- nostatuskaapit 
- leivinpellit  

Leipomo-kondiittoriauuni ABBU 3LC-3 
mitat(LxSxK): 1900 x 945 x 1745h 
Sisä- ja ulkorakenne RST terästä, 
Uunikammion mitat(LxSxK): 1440 x 675 x 150h 
Ylä- ja alaosan lämpösäätö, 
kammion etuosan lämpösäätö erikseen, 
digitaalinen ohjaus, ovi avautuu ylös/sisään, 
mahtuu 3 peltia 450x600, 
Ovessa kaksoislasi-ikkuna, sisävalo, 
3 uunikammiota, modulirakenteinen, 
kosteudensäätö kaikissa kolmessa kammiossa, 
RST jalat pyörillä (2 lukittava) 
Sähköliitäntä: 22,8 kW; 400/3N/50   
Lisävarusteet: (eivät sisälly hintaan, tilattava erikseen) 
- kiviarina, 
- lanka-pohjaritilä, 

Kaulinkone LAMINATO, lattiamalli 
mitat(LxSxK):2783x1170x1250/2070h; paino 310 kg, 
 digitaalinen kosketuspaneli, 
kaulinrullat kromattua, leveys 650 mm, 
syöttömitta 0...50 mm , 
helposti irroitettavat kaapimet, 
ylösnostettavat PVC hihnat 2x 1320 mm, 
kuljetinhihnojen nopeudensäätö max 65 cm/sek. 
sähköliitäntä: 1,1 kW 400/3N/50 

Taikinankone PG-IR532VS 
mitat(LxSxK): 530x860x720h; paino 109 kg. 
lattiamalli, kulhon tilavuus 53 L, pyörillä, 
kallistettava sekoituspää, 
irroitettava sekoitusastia, 
portaton nopeudensäätö, 
ajastin, manuaaliohjaus, 
vetoisuus: taikinaa 44 kg max., 
kapasiteetti: 170 kg/h., 
Sähköliitäntä: 1,5 kW 230/1N/50 

Paloittelija-pullanpyörittäjä SM3-30 
mitat(LxSxK): 650x510x1450h; paino 340 kg, 
lattiamalli, kapasiteetti: 30 palaa, 
taikinapalan painoalue: 30...100 gr. 
Vakiovarusteet: 
kolme muovilevyä, 
sähköliitäntä: 0,75 kW 400/3N/50 

Yleiskone RAM Kevoline K603V 
mitat(LxSxK): 685x945x1400h; paino 250 kg., 
lattiamalli, 3 nopeutta, kulhon tilavuus 60 litraa, 
ajastin, sähköinen kulhon nosto (autolift), 
nopeudensäätö 100-550 RPM, taikinakoukku, sekoitusmela ja vispilä, 
turvakytkimin varustettu rst-suojaverkko 
kulhovaunu 60 L kulholle (sisältyy toimitukseen), 
sähköliitäntä: 2,2 kW 400/3N/50  

Täysautomaattinen paloittelija-pyörittelijä 
mitat(LxSxK): 640x670x1485h; paino 230 kg. 
lattiamalli, hydraulinen kone, pyörät+jalat, 
pyöreä astia, AISI304 RST terät, 
kapasiteetti: 30 palaa, 
taikinapalan painoalue: 40...135 gr. 
taikinan kokonaismäärä: 4 kg, 
automaattinen paloittelu ja terännosto, 
automaattinen pyörittely, 
elektronisesti ohjattu painoaika, 
jauhopölyltä suojattu mootoriyksikkö, 
Vakiovarusteet: 
kolme PTEG muovilevyä, 
sähköliitäntä: 1,3 kW 230/1N/50  
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