Hamur Hazırlık Grubu ve Yardımcı Ekipanlar / Dough Processing Equipment And Auxilary Equipments

Ara Dinlendirme Makinesi
Intermediate Proofer Machine

Daha fazla bilgi için
For more details

Ekmek hamuruna şekillendirme öncesi ideal gözenek yapısı
kazandırmak ve lezzet gelişimini sağlamak görevini üstlenen
ara dinlendirme makinesi, seri üretimde yer ve zaman tasarrufu
sağlamaktadır. Zincirlere asılmış hamur askı sepetleri ve polietilen
taşıyıcı torbalarda hijyenik olarak hamur gelişimini sağlar. ADM serisi
hamur dinlendirme makinaları orta ve büyük ölçekli işletmeler için
geliştirilmiştir.

Intermediate proofer machine’s one of the duties is before shaping the
bread dough to gain the ideal pore structure.The machine provides
savings in serial production time and place. Dough hanging baskets
suspended on chains and polyethylene carrier bags ensures hygienically
dough development. ADM series dough proofing machine has been
developed for medium and large enterprises.

Başlıca Özellikleri:

• Observable plexiglass windows

Prominent Features:

• İzlenebilirlik sağlayan saydam pleksiglas pencereler.

• Easy to clean with easy openable side panel

• Kolay açılabilir yan kaplama panelleri ile kolay müdahale ve
temizlenebilirlik.

• Control panel which has all power and remote devices
• Optional antibacterial ultraviolet light source

• Tüm kuvvet ve kumanda cihazlarının üstünde toplandığı kontrol
panosu.

• Optionally changeable direction clapper dough inlet and outlet boxes.

• İsteğe bağlı antibakteriyel özellikli ultraviyole ışık kaynağı.
• İsteğe bağlı olarak yönleri değiştirilebilir klapeli hamur giriş ve çıkış
kutuları.

Teknik Özellikler / Technical Features
MODEL

ADM-154

ADM-208

ADM-266

1800-2000

1800-2000

1800-2000

Salıncak sayısı (adet) / Number of Swing (piece)

22

26

38

Salıncaktaki file sayısı (adet) / Number of swing netting (piece)

7

8

7

Dinlendirme Kapasitesi (adet/saat) / Proofing Capacity (piece)

Teknik Detaylar / Technical Details

200-800

Hamur Ağırlığı / Dough Weight (gr)
Dinlendirme Zamanı (dk) / Proofing Time (min)

4,5

8

Ø160

File Ölçüsü / Netting Dimension (mm)
Genişlik / Width (mm)

1780

1780

1780

Derinlik / Length (mm)

1230

1230

1830

Yükseklik / Height (mm)

2200

2200

2200

Hamur Giriş Yüksekliği / Dough Inlet Height (mm)

920

Hamur Çıkış Yüksekliği / Dough Outlet Height (mm)

1140

Elektrik Gücü / Electric Power (kW)
Makine Ağırlığı / Machine Weight (kg)
44

7

0,75

0,75

0,75

560-800
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