9 dobrých důvodů …

9 dobrých důvodů …
… jednou si blíže prohlédnout asi nejlepší rotační pec na světě.

Beauty roll-in vollflächig
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Atmosférické pečení:
Autopilot pro konstantně lepší kvalitu výrobku
► Konec s rušivými vlivy povětrnostních podmínek.
► Místo toho nejlepší rovnoměrnost a perfektní kontrola za každého počasí.
► To zaručuje „Atmosférické pečení“ vyvinuté firmou MIWE.
► Regulace tlaku začíná po 240 sekundách a umožňuje, aby se výrobek volně rozvinul.
► Pro větší objem, kypřejší pórovitost a křehčí kůrku.
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► Tato pokroková metoda, obsažená sériově v pecích MIWE roll-in e+, šetří ještě více energii a navíc
také může zkrátit doby pečení.
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Nejvyšší komfort
obsluhy:
Náš cíl: Ulehčit Vám práci
► Co dále uvidíte: Pec MIWE roll-in e+ vyniká mnoha uživatelsky
přátelskými a přesvědčivými ergonomickými detaily.
► Velký displej zjednodušuje ovládání, dálkové zobrazení moderní
technologií LED (volitelně navíc na digestoři) Vás z dálky informuje o
aktuálním stavu pece, volitelně dveře se systémem Softclose, o které se
stačí jen opřít – a již se zcela automaticky zavírají.
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► Osvětlení vnitřního prostoru zesílené o 50 % umožňuje perfektní vizuální
kontrolu pečiva.

► A Váš pekařský nůž (stejně jako jiné kovové pracovní
předměty) je spolehlivě uložen na praktickém
magnetickém držáku na ovládacím sloupku.
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Maximální využití energie:
Ve znamení úspory
► Vše na peci MIWE roll-in e+ je optimalizováno pro nejvyšší využití energie.
► Díky svému patentovanému vedení topného plynu s přídavným spalinovým kanálem, který slouží
současně jako ohřev zapařování, tak přichází na trh pravděpodobně nejúspornější rotační pec na
světě s nejmenší spotřebou energie.
► Dodatečné úspory zajišťuje tepelně akumulační stěna, tepelně izolační sklo dveří, ‚Atmosférické
pečení‘ se sníženým přívodem čerstvého vzduchu a MIWE eco:wing, uzavírací klapka umístěná z
energetického hlediska výhodně ve spalinové cestě.
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MIWE aircontrol:
Správné dávkování pro lepší pečení
► Patentovaný systém MIWE aircontrol řídí geniálně jednoduchým a
maximálně spolehlivým způsobem, jaké množství vzduchu cirkuluje v

pečné komoře.
► Díky tomu lze citlivě řídit přenos tepla a účinnost zapařování, přesněji
nastavit výsledek pečení – a docílit tak perfektní křehkosti při teplotách
pečení nižších o 15 °C.
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Vylepšený design ve
prospěch hygieny:
Neustálé zlepšování hygieny
► Rovné plochy (i na vnitřní straně dveří) jsou dobrým východiskem pro
perfektní hygienu pekařské pece.
► Zvnějšku je pec MIWE roll-in e+ kompletně chráněna proti stříkající vodě,
aby nebylo při čištění nutné omezovat použití vody.
► A protože je i podlahový kryt kolem otočného talíře rovný a zhotovený z
jednoho kusu, nemůže se již nečistota zachycovat ani zde.
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MIWE delta-baking:
Jemné řízené pečení
► Dosavadní systémy pekařských pecí znají pouze dva stavy hořáku: Zapnuto nebo vypnuto.
► Plný výkon nebo chod naprázdno.
► S pecí MIWE roll-in e+ dosáhnete cíle citlivým způsobem: Pomocí MIWE delta baking máte k
dispozici dva různě silné energetické stupně.
► Toto přesné řízení teploty umožňuje skutečně jemné vyladění, které je výhodné zejména u
plundrového a náročného jemného pečiva.
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Masivní tepelně akumulační stěna:
Hmota pro akumulaci cenné energie
► Oproti předchozímu modelu jsme znovu o 67 % zvýšili hmotu tepelně
akumulační stěny pece MIWE roll-in e+.

► To zkracuje zátěžové špičky a snižuje příkon.
► A také umožňuje – ve spojení s vysoce výkonným zapařovacím
zařízením – rychlé a efektivní pečení způsobem vozík za vozíkem.
► Tedy optimální předpoklady pro výrobky, které vyžadují intenzivní
počáteční teplotu.
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Bezdrátové teplotní čidlo jádra:
Měření teploty jádra v rotační peci
► První snímač teploty jádra v rotační peci v celosvětovém měřítku
(volitelné vybavení v peci MIWE roll-in e+) přináší tři významné novinky

do Vaší pekárny: Cílená optimalizace výsledku pečení, např.
► Kynutého pečiva, formových chlebů a jiných „náchylných“ výrobků.
► Jistota, že bude skutečně dosaženo požadované minimální teploty.
► A nakonec všeho dobrého nejjednodušší dokumentace teploty v jádře.
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Maximální flexibilita:
Aby měla Vaše investice budoucnost
► Víte již dnes, jak bude zítra vypadat Vaše pekárna?
► Je proto uklidňující vědět, že Vaši pec MIWE roll-in e+ lze díky její solidní
a promyšlené konstrukci kdykoliv přemístit a také provést změnu
otevírání dveří bez dodatečného materiálu při minimálních časových a
finančních nárocích.
► Samozřejmě lze pec MIWE roll-in e+ pořídit v mnoha různých variantách
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a konfiguracích. Že je celosvětově známá svou odolností a spolehlivostí,

to jako profesionálové jistě víte už dávno ...
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Lepší pečivo.
Vyšší prodej.

MIWE makes baking simple.

