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9 dobrých dôvodov … 
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9 dobrých dôvodov … 
... pre bližšie oboznámenie sa s pravdepodobne najlepšou rotačnou vozíkovou pecou na svete. 
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Beauty roll-in vollflächig 
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Atmosférické pečenie: 

Autopilot pre konštantne lepšiu kvalitu výrobkov 

► Koniec rušivých vplyvov zapríčinených počasím. 

► Namiesto toho najlepšia rovnomernosť a dokonalá kontrola pri každom počasí.  

► O to všetko sa stará‚ atmosférické pečenie‘ vyvinuté spoločnosťou MIWE.  

► Regulácia tlaku začína po 240 sekundách a umožňuje výrobku voľne sa rozvinúť. Viac objemu, 

nadýchanú štruktúru a jemnú kôrku. 

► Táto inovatívna metóda, ktorá je sériovo súčasťou zariadenia MIWE roll-in e+, šetrí energiu a navyše 

umožňuje skrátenie dôb pečenia. 
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Náš cieľ: uľahčenie Vašej práce 

► Všade, kam sa pozriete: Zariadenie MIWE roll-in e+ disponuje mnohými 

detailmi, ktoré sú orientované na užívateľa a presviedčajú svojou 

ergonómiou. 

► Veľký displej zjednodušuje ovládanie, diaľková indikácia s modernou 

LED technikou (voliteľne aj na digestore) Vás informuje o aktuálnom 

stave pece a o voliteľné dvierka Softclose sa stačí len oprieť a ihneď sa 

úplne automaticky zatvoria.  

► O 50 percent intenzívnejšie osvetlenie vnútorného priestoru umožňuje 

dokonalú vizuálnu kontrolu pečených výrobkov.  

► A Váš pekársky nôž (a iné kovové pracovné  

prostriedky) môžete ideálne uchovávať na  

praktickom magnetickom poli na ovládacom  

stĺpiku. 

Maximálny komfort pri 
ovládaní: 
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Maximálne využitie energie: 

Celkové zameranie na úspornosť 

► Všetko na zariadení MIWE roll-in e+ je optimalizované pre maximálne využívanie energie.  

► Vďaka svojmu patentovanému vedeniu ohrievaného plynu s prídavným spalinovým kanálom, ktorý 

súčasne slúži ako ohrievanie pary, je pravdepodobne najúspornejšia rotačná vozíková pec na 

svete od základu orientovaná na minimálnu spotrebu energie. 

► O ďalšiu úsporu sa starajú integrovaná tepelná akumulačná stena, sklo dvierok s tepelnou 

izoláciou, „atmosférické pečenie“ so zníženým prívodom čerstvého vzduchu a MIWE eco:wing - 

uzatváracia klapka, ktorá je vhodne umiestnená vo vedení spalín. 
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MIWE aircontrol: 

Lepšie pečenie vďaka správnemu dávkovaniu 

► Patentovaný MIWE aircontrol geniálne jednoduchým a maximálne 

spoľahlivým spôsobom riadi to, koľko vzduchu cirkuluje v komore na 

pečenie.  

► Tak možno veľmi jemne riadiť prenos tepla a účinnosť pary, presnejšie 

nastaviť výsledok pečenia a dosiahnuť perfektnú chrumkavosť pri 

teplotách pečenia nižších o 15 °C. 
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Neustále maximálna čistota 

► Už samotné rovné plochy (aj na vnútornej strane dvierok) sú dobrým 

predpokladom pre dokonalú hygienu pekárenskej pece.  

► Zariadenie MIWE roll-in e+ je zvonka kompletne chránené pred 

striekajúcou vodou, aby sa pri čistení nemuselo šetriť vodou. 

► Kryt na dne v okolí otočného taniera je teraz takisto rovný a vyrobený z 

jedného kusu, takže ani v tejto oblasti už nemôže dochádzať k 

usadzovaniu nečistôt. 

Vylepšený hygienický 
dizajn: 
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MIWE delta-baking: 

Pečenie s maximálnym citom 

► Bežné systémy pekárenských pecí poznajú len dva stavy horáka: Zapnutý alebo vypnutý. Plný alebo 

nulový výkon. 

► So zariadením MIWE roll-in e+ však do cieľa dorazíte omnoho citlivejšie: Pomocou MIWE delta-

baking máte k dispozícii dva rôzne intenzívne energetické stupne. 

► Toto presné riadenie teploty umožňuje jemné nastavenie, čo je obzvlášť výhodne pri pľundrovom 

ceste a náročnom jemnom pečive. 
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Masívna tepelná akumulačná stena: 

Veľ kokapacitný akumulátor pre cennú energiu 

► V porovnaní s predchádzajúcim modelom sme kapacitu tepelnej 

akumulačnej steny zariadenia MIWE roll-in e+ opäť zvýšili o 67 %. 

► To skracuje záťažové špičky a znižuje príkon.  

► A umožňuje – v spojení s vysokovýkonným zaparovacím aparátom – 

rýchle a efektívne pečenie dávky za dávkou. 

► Optimálne predpoklady aj pre výrobky, ktoré si vyžadujú intenzívnu 

počiatočnú teplotu. 
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Bezdrôtový teplomer jadra výrobku: 

Inovácia: Meranie teploty jadra výrobku v rotačnej vozíkovej peci 

► Celosvetovo prvý snímač teploty jadra výrobku v rotačnej vozíkovej peci 

(voliteľná výbava v zariadení MIWE roll-in e+) prináša pre Vašu pekáreň 

tri dôležité novinky: Optimalizácia výsledku pečenia s orientáciou na 

cieľ, napr. pri cestách, pečive z kysnutého cesta, štvorhranných 

chleboch a iných „háklivých“ výrobkoch. 

► Istota, že požadované minimálne teploty budú skutočne dosiahnuté.  

► A pre dobrý záver tá najjednoduchšia možná dokumentácia teploty 

jadra výrobku. 
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Maximálna flexibilita: 

Aby bola Vaša investícia perspektívna 

► Viete už dnes, ako bude Vaša pekáreň vyzerať v budúcnosti?  

► Je upokojujúce vedieť, že Vaše zariadenie MIWE roll-in e+ možno vďaka 

jeho pevnej a premyslenej konštrukcii kedykoľvek premiestniť a 

napríklad aj výmenu dorazu dvierok možno vykonať bez dodatočného 

materiálu za veľmi krátky čas a pri minimálnych finančných nákladoch. 

► Zariadenie MIWE roll-in e+ je samozrejme k dispozícii v rôznych 

variantoch a konfiguráciách. To, že je pre svoju robustnosť a 

spoľahlivosť známa na celom svete, viete ako profesionál už dlho ... 
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Lepšie pečivo. 
Lepšie podnikanie. 
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MIWE makes baking simple. 


