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Bakken

Bakoven
De Kiremko bakoven zorgt dat u uw product
kunt (voor)bakken met een constante kwaliteit.
Kiremko heeft al tientallen jaren een naam hoog
te houden. Daar slagen wij in door úw product
als uitgangspunt te nemen. De Kiremko bakoven
kan uw vraag aan. Speciale wensen nemen we
graag mee in het ontwerp.

Haal het beste uit uw proces

Innovatie is soms de kunst van
het weglaten: ‘plug and play’.

Continu en onderscheidend
Het procedé van bakken is van alle tijden. Toch onderscheiden wij ons met een doordacht concept waar
wij in geloven: simpel, schoon en robuust. Geen geleidingsrails in de bakpan maar een vrijdragende
band. Bovendien is de beheersing van de temperatuur in de gehele oven bij ons verzekerd, dankzij een
circulatiesysteem en een externe warmtewisselaar. Tegelijkertijd wordt de olie gefilterd.

Sober en innovatief
Innovatie is soms ook de kunst van het weglaten. Aan de
Kiremko bakoven vindt u geen overbodige fratsen. De vernieuwingen die wij de afgelopen dertig jaren toepasten, ziet u
terug in een ‘plug & play’-benadering. Degelijk ontworpen en
afgewerkt om aan uw eisen te voldoen. De variabele instelling
van temperatuur en doorvoersnelheid, biedt u alle mogelijkheden om uw product te bereiden zoals u wenst. De bediening is
overzichtelijk, veilig en nauwkeurig.

Effectief en schoon
De bakpan is zo compact mogelijk; een minimum aan bakolie
volstaat. Twee dampkanalen aan de uiteinden van de afdekkap
voorkomen dat zuurstofrijke lucht de olie laat oxideren. De kwaliteit van uw olie blijft daardoor optimaal. Dankzij het robuuste
hefmechanisme van de afdekkap, kan deze simpel worden
geopend. Ook wordt hiermee de vrijdragende transportband uit
de bakpan gehesen. De machine kan dus eenvoudig worden
schoongemaakt.

Bakken is geen kunst. Effectief omgaan
met olie en warmte vergt specialisten.
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