
V-Serien består av robusta, pålitliga och användarvänliga ugnar med 
hög kapacitet. De är tillverkade för den professionella användaren,  
med höga krav på bakkvalitet, effektivitet och låg totalkostnad. 

V-Serien är en serie flexibla ugnar som genom olika tillval och inställnings- 
möjligheter passar bagerier som bakar olika typer av bakverk i stora 
volymer.

TILLVAL V-SERIEN
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1. Roterande plattform
Möjliggör användning av de flesta stickvagnstyper. Tillverkad i rostfritt stål.

2. Automatisk sticklyft
Motordriven krok som lyfter upp stickvagnen från ugnsgolvet, vilket underlättar vid 
i- och urlastning. Detta tillval innebär att stickvagnen inte behöver köras upp på en 
ramp eller krok. Sticket körs upp på golvet, varpå det lyfts upp och börjar rotera. 
Efter bakningen sänks stickvagnen automatiskt ned till golvet så att det enkelt kan 
tas ur ugnen. 

3. Variabel fläkthastighet
Fläktens hastighet styrs med en variabel fläkthastighet för att erhålla önskat luftflöde.

4.  Automatic evacuation system (AES)
Evakueringssystem som förbättrar arbetsmiljön och säkerheten i bageriet då en fläkt 
aktiveras och avleder varmluft och ånga när dörren öppnas. 

5. Imkåpa
En stor, gedigen imkåpa tillverkad i rostfritt stål. Samlar effektivt upp ånga och 
värme när ugnsdörren öppnas. Med utblåsningsfläkt avleds ångan ännu bättre.

V30 
Bredd: 1810 mm
Höjd: 2425 mm
Djup: 1450 mm
Djup med kåpa: 2150 mm

V31/32
Bredd: 1915
Höjd: 2425 mm
Djup: 1450 mm
Djup med kåpa: 2150 mm

V40/41/42
Bredd: 2165 mm
Höjd: 2425 mm
Djup: 1700 mm
Djup med kåpa: 2400 mm
 
V50/51/52
Bredd: 2490 mm 
Höjd: 2425 mm
Djup: 1975 mm
Djup med kåpa: 2675 mm

Roterande plattform max 600 kg

Automatisk sticklyft max 350 kg

Automatisk sticklyft max 450 kg

Upphängningskrok

Förstärkt roterande plattform max 800 kg

Imkåpa

Imkåpa med utblåsningsfläkt

Isolerat golv (30 mm)

Automatic Evacuation System (AES)

Variabel fläkthastighet

Färdigmonterad ugn

Fjäderbelastat gångjärn

Vänsterhängd dörr

Sveba Connect Cloud Solution

Vattenfilter

V30 V31 V32 V40 V41 V42 V50 V51 V52

Standard Tillval www.sveba-dahlen.com

TILLVAL V-SERIEN Mått

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

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


