
I-Serien är en mycket tystgående, pålitlig och kraftfull stickugn, byggd 
för att vara säker att använda i industriell miljö med hög produktions- 
kapacitet och som laddas snabbt och enkelt vid ett tillfälle, utan att 
behöva rotera plattformen. Ugnens unika ångsystem, bestående av 
två kombinerade och väl beprövade system är ytterst kraftfullt med en 
mycket effektiv ångkapacitet. Kombinerat med ugnens designade luft-
flödessystem och roterande stick uppnås ett oerhört jämnt bakresultat.

TILLVAL I-SERIEN



1. Imkåpa
En stor, gedigen imkåpa tillverkad i rostfritt stål. Samlar upp ånga och värme  
när ugnsdörren öppnas.

2. Imkåpa med utsugsfläkt
Imkåpan ovan utrustad med fläkt för bättre avledning av ånga. Aktiveras när dörren 
öppnas.

3. AES – Automatic Evacuation System
AES evakueringssystem förbättrar arbetsmiljön i bageriet.  
En fläkt suger ut varmluft och ånga från ugnen varje gång dörren öppnas.

4.  Färdigmonterad ugn
Ugnen levereras färdigmonterad, vilket underlättar vid installation. 
Färdigmonterad ugn kan kräva specialtransport.

5.  Sveba Connect - Molntjänst
 Molntjänstlösning som möjliggör full kontroll över bakningen dygnet runt, 
 från vilken hårdvara och plats som helst i världen.

6.  Vattenfilter
 Effektivt filter som filtrerar bort smuts och kalkavlagringar, vilket genererar längre  
 livslängd på ugnen. Ger dessutom produkten godare smak och arom.

I60 
Bredd: 2915 mm
Höjd: 2545 mm
Djup: 2460 mm
Djup USA: 2500 mm
Djup med kåpa: 3660 mm
Djup med kåpa USA: 3700 mm

I61
Bredd: 2915 mm
Höjd: 2545 mm
Djup: 2460 mm
Djup med kåpa: 3660 mm
Djup med kåpa USA: 3700 mm

I62
Bredd: 2915 mm
Höjd: 2545 mm
Djup: 2460 mm
Djup USA: 2500 mm
Djup med kåpa: 3660 mm
Djup med kåpa USA: 3700 mm
 
I71
Bredd: 3235 mm 
Höjd: 2665 mm
Djup: 2680 mm
Djup med kåpa: 3980 mm

I72
Bredd: 3235 mm 
Höjd: 2665 mm
Djup: 2680 mm
Djup med kåpa: 3980 mm
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Sveba Connect - Cloud Solution
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