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GOLD SERİSİ
DÖNER ARABALI FIRINLAR
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Düşük enerji tüketimine sahip / Low energy consumption

Yüksek performans / High performance

Çevre dostu...  / Eco-friendly...

ECO
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RT 125  
Döner Arabalı Fırınlar
Rotary Ovens

RT 135  
Döner Arabalı Fırınlar
Rotary Ovens

GOLD serisi TÜBİTAK onaylı Döner Arabalı 

Fırınlar

Özköseoğlu sektördeki yarım asırlık deneyimi ile 

Türkiye’nin en ekonomik ve TUBİTAK onaylı eşsiz 

verimliliğe sahip Döner fırınını üretmiştir.

En iyi kalite ve lezzette ürün pişirme sonuçları almanız 

için son teknoloji ile donatılmıştır. Yüksek performanslı 

cehennemlik sayesinde mükemmel pişirme performansı 

yanında %30 DAHA AZ ENERJİ tüketimine sahiptir.

* Özel tasarlanan Özköseoğlu OZKOMIX brulörü ile.

Isı geri kazanım sistemi sayesinde yüksek miktarlarda 

ve kısa sürede buhar verebilme özelliğine sahiptir.Güçlü 

buhar sistemi sayesinde hızlı ve güçlü buhar almanızı 

sağlar. Yüksek verimlilikte düşük maliyetlerle kaliteli 

ürünler pişirmenize olanak verir.

GOLD serisi fırınlar üstün ısıtma performansı ile kısa 

sürede pişirme sıcaklığına ulaşırken, seri yüklemede 

dahi pişirme performansından ödün vermeyecek şekilde 

tasarlanmıştır.

Arkada ve yanda Brülör seçenekleriyle her türlü çalışma 

ortamına göre yerleştirilebilir.

Yeni nesil GOLD Serisi döner arabalı ekmek fırınları 

büyük üretim kapasitesi gerektiren pastane,fırın, 

restaurant, merkez imalat, hotel vb. yerler için ideal bir 

seçimdir.

Özel kapı izolasyonu sayesinde buhar kaçağına olanak 

vermemektedir.

GOLD serisi Döner Arabalı Ekmek Fırınları endirekt 

ısıtmalı, cebri hava sirkülasyon sistemiyle çalışan ve 

buhar sistemi ile donatılmış, unlu mamul için en iyi 

pişirme şartlarını sağlayan kullanışlı ve ekonomik 

fırınlardır.

Gold Series Rotary Ovens have approved by TUBITAK

(THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH 

COUNCIL OF TURKEY)

It has been equipped with the latest technology to get

the best quality products and baking results. Due to the

high performance of firing chamber it has excellent

baking performance with 30% LESS ENERGY consumption.

* Unique design OZKOMIX burner by Özköseoğlu 

R&D Department

Thanks to heat recovery system it’s able to give plenty of 

steam in a short time. Powerful steam system provides to 

get a faster and powerful steam. Enable to bake products 

with high efficiency and less cost.

GOLD series ovens reaches to baking temperature in a 

short period with its superior heating performance and it 

designed to make perfect baking even in serial loading.

It is designed for the working environment with rear and 

side burner options.

New generation GOLD series rotary trolley bread oven

is an ideal choice for bakeries,restaurants, hotels with

big capacity production.
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Öne Çıkan Özellikler:

•	Paslanmaz Çelik gövde, pişirme ve yanma hücresi

•	Geniş pencereli kapı ve sıcaklığa dayanıklı aydınlatma 

lambası ile pişme sürecini kontrol imkanı

•	Olası aşırı sıcaklık yükselmelerini önleyen baca termostatı

•	Arabanın fırına yüklenmesini sağlayan, ve yükleme sonrası 

kapı kapandığında otomatik olarak yükselip sızdırmazlık 

sağlayan kapı alt platformu / rampası

•	Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü, buhar miktarı ve pişirme süresi 

Manuel / Otomatik buhar verebilme

•	Temizlik ve bakımı kolaydır.

•	Opsiyonel olarak sunulan hafızalı ve programlanabilir pano 

seçenekleri.

Prominent Features:

•	Stainless steel body, baking and combustion chamber.

•	Wide window door and high temperature resistant lighting 

lamp provides an observing during the baking.

•	The flue thermostat which is prevent the possible excessive 

temperature riseı

•	Providing loading and unloading of trolley to oven and when 

the door close after loading automatically rising moving 

loading ramp.

•	Adjustable heating control, automatic/manual steam system.

•	Cleaning and maintenance is easy.

•	Optional memory and programmable control panel 

alternatives.
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TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

DAVLUMBAZ

Kapının açılmasıyla fırın içerisinde oluşan 

buharı güçlü motoru sayesinde seri bir şekilde 

dışarı tahliyesini sağlar.

EXTRACTION HOOD

It provides a serial discharging of steam which is 

generated when the open oven’s door thank to 

powerful engine.

PİŞİRME HÜCRESİ 

Ürünlerin pişirildiği bölümdür.  Hijyen ve 

sağlık koşullarına uygun paslanmaz çelikten 

üretilmiştir.

BAKING CHAMBER

Part of baking products. Made of stainless 

steel in conformance to hygiene and health 

conditions

BUHAR KLAPESİ

Ürün pişirme esnasında fırın içerisinde oluşan 

fazla buharın kapıyı açmadan (havalandırma 

bacasından) dışarıya tahliye edilmesini sağlar.

STEAM FLAP / DAMPER

Provides discharge of steam inside the oven

and being generated during baking without

opening the door (from ventilation shaft).

KONTROL PANOSU

Basit yapılandırılmış dijital kontrol

panosu sayesinde tüm değerleri kolayca 

görebilir ve ayarlayabilirsiniz.

CONTROL PANEL

All values can be observed and adjustable easily 

thanks to simple configured digital control 

panel.

KAPI KOLU MEKANİZMASI

Çalışma kolaylığı sağlayan kilitli kalmayı 

önlemek için tasarlanmış kapı kilit tertibatı ile 

yüksek güvenlikli sisteme sahiptir.

DOOR HANDLE MECHANİSM 

Door handle mechanism designed in the way to 

prevent click shutting of the door. Accomplished 

with high security system.

BUHAR KASETLERİ

Güçlü buhar sistemi sayesinde hızlı ve güçlü 

buhar almanızı sağlar.

STEAM PANELS

Powerfull steam system allows you to get fast 

and powerful steam.

ÇiFT CAM

Isı kayıplarını engellemek için özel çift cam 

sistemine sahiptir. Açılabilir ön cam sayesinde 

temizliği kolaydır.

* Opsiyonel olarak reflektörlü cam

DOUBLE GLAZING

It has a special double-glazing to prevent heat

losses. Easy to clean due openable front glass.

* Reflecting glasses (optional)

YANMA HÜCRESİ

Özel olarak tasarlanmış yanma hücresi 

sayesinde extra verimlilik sağlanmaktadır. 

Yüksek ısıya dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

COMBUSTION CHAMBER

Specially designed combustion chamber 

provides extra efficiency. Resistant to high 

temperature and long lasting.

İZOLASYON

Enerji tasarrufu sağlayan mükemmel 

izolasyona sahiptir.

INSULATION

Excellent insulation system provides energy 

saving

YÜKLEME RAMPASI

Arabanın fırına yüklenmesini ve boşaltılmasını

sağlayan, ve yükleme sonrası kapı kapandığında 

otomatik olarak alçalıp sızdırmazlık sağlayan 

hareketli yükleme rampası

LOADING RAMP

Providing loading and unloading of trolley to

the oven and upon closing the door

automatically rising moving loading ramp.

ECO ECO
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KONTROL PANOLARI / CONTROL PANELS
TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU / 
TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE

MAKİNE MODELİ RT-125 RT-135

Kapasite (ekmek/saat) / Capacity (bread/hour) 432 756

Pişirme Alanı / Baking Area (m²) 8,64 14,04

Tava Boyutları / Trays Dimension (mm) 600x800 800x1000

Tava Sayısı (adet) / Tray Number (pcs) 15-18 15-18

Tavalar Arası Mesafe / Space Between Each Tray (mm) 107-88 107-88

Genişlik / Width (mm) 1340 1650

Derinlik / Length (mm) 1860 2250

Yükseklik / Height (mm) 2400 2400

Max. Yükseklik / Max. Hight (mm) 2560 2560

Elektrik Gücü / Electric Power (kW) 2 3,5

Isıl Güç (kcal/saat) / Thermal Power (kcal/hour) 57.000 70.000

Brulör Kapasitesi / Burner Capacity (kW) 66 81

Brulör Bağlantı Basıncı / Burner Connection Pressure (mbar) 21 21

Enerji kaynakları / Enerjy Sources Doğalgaz, Dizel / Naturel Gas, Diesel

Max. Çalışma sıcaklığı / Max. Temperture (°C) 280

Makine ağırlığı / Weight (kg) 1480 1970

AÇIKLAMA MANUEL ADVANCED PRO

Reçete Oluşturma/ Creating recipe x ü ü

Modülasyonlu çalışma / Modulated working x ü ü

Ön ısıtma / Pre-Heating x ü ü

Haftalık Programlama / Weekly Programing x ü ü

Buhar Tahliye Kontrolü/ Steam Discharge Control Manuel Manuel/Otomatik Otomatik

Kapı alarmı / Door alarm x ü ü

Alarm Kaydı / Alarm memory x x ü

Aydınlatma Kontrolü / Lighting control ü ü ü

Isıtma On/Off Kontrolü / Heating on/ off control ü ü ü

Döner Tabla Kontrolü / Turntable control ü ü ü

Sirkülasyon Fan Kontrolü/ Circulation Fan Control ü ü ü

Uyku Modu / Sleep Mod x x ü

Soğutma Modu / Cooling Mod x ü ü

Davlumbaz Kontrolü / Hood Control ü ü ü

Otomatik Buhar Kontrolü / Automatic Steam Control x ü ü
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ADVANCED PROMANUEL

Özköseoğlu A.Ş. teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Üretim Kapasitesi 250 gr. Ekmek ağırlığı ve 18 dakika pişirme süresi dikkate alınarak verilmiştir.

Production capacity is determined with 250 gr.unit weight and 18 minutes baking time capacity.

Özköseoğlu A.Ş. teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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