
Ebo 128 S / M 
Modu!owy piec 
piekarniczo-cukierniczy

PIEC MODU!OWY

DRZWI EBO: Pierwsze drzwi w!piecach modu"owych,
które mo#na tak przestawi$ do czyszczenia, aby ich 
wewn%trzna strona by"a "atwo dost%pna

OSZCZ!DNO"# ENERGII: Silikonowe uszczelnienie 
drzwi oraz dobrze zaizolowana komora pieca z!niewielkim 
promieniowaniem cieplnym obni#aj& koszty energii i!
klimatyzacji w!sklepie klienta

WSAD: Szybki i!ergonomiczny za"adunek z!zastosowa-
niem 4!blach na komor% wsuwanych poprzecznie lub 
2!blach 600 ' 800 mm wsuwanych wzd"u#

MIEJSCE USTAWIENIA: Du#a pojemno($ pieczenia – 
piec modu"owy, który mo#na stosowa$ równie# w!piekarni

INTUICYJNA OBS$UGA: Obs"uga Ebo mo#liwa jest ju# 
po krótkim instrukta#u – w!sposób "atwy i!bezpieczny

RÓ%NORODNO"# MODELI: Dwie komory pieca o!ró#nej 
wysoko(ci zapewniaj& przestrze) do ró#nych rodzajów 
wypieków

KOMORA PIECA: Sterowane osobno grza"ki górna i!
dolna oraz powlekana p"yta szamotowa zapewniaj& 
wszystkim wypiekom doskona"& struktur%, pi%kny po"ysk 
i!w"a(ciw& obj%to($

ZAPAROWANIE: Najdelikatniejsze generowanie pary 
przy odpowiedniej ilo(ci pary dla ka#dego wypieku

DESIGN: Stylowe Ebo – w!wersji „stal szlachetna” lub 
„nostalgia”– doskonale wpisuje si% we wn%trze sklepu 

Z$&CZE USB: Bezpo(rednie wgrywanie programów 
pieczenia, logotypów oraz odczytywane danych dziennika

WNET: Po"&czenie w!sie$ pieców we wszystkich fi liach

APARAT ZA$ADUNKOWY: Wypieki rzemie(lnicze 
bezpo(rednio na p"ycie pieca

* Najlepszy wypiek
tradycyjny

OPCJE

Modu!owa budowa Mo"liwo#$ zwi%kszenia wydajno#ci w&dowolnym momencie

System zaparowania Generator pary ze sta'ym przy'(czem wodnym

Design Stal szlachetna, nostalgia lub nostalgia ze stal( szlachetn(
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RYSUNKI TECHNICZNE

Rzut czo!owy Rzut boczny Rzut tylny Rzut górny

EBO 128 S
Nr kat. X1560

EBO 128 M
Nr kat. X1660

1 przy"#cze wylotu powietrza 80 mm   2 przy"#cze pr#du   3 przy"#cze wody 3/4”   4 odp"yw wody

DANE TECHNICZNE

Pojemno$% produktu na blach& (600 ' 400 mm, np. bu"ki ci&te): 15 dla ciasta $wie!ego. 18 dla podpieczonych porcji ciasta.        

6WHURZDQLD

Ze wszystkimi piecami sklepowymi Ebo 128
Okap wraz z automatycznym kondensatorem pary
Podstawa na kó"kach lub na stopkach
Garownia ze stali szlachetnej z(drzwiami  
szklanymi na kó"kach lub na stopkach

MO"LIWO#CI KOMBINACJI

Ebo 128 S 
Nr kat. X1560

Ebo 128 M 
Nr kat. X1660

Liczba blach, blachy ! wymiar blachy (mm) 2 x 600 x 800
4 x 600 x 400

2 x 600 x 800
4 x 600 x 400

Wymiary zewn"trzne z#orurowaniem 
(sz. ! g$. ! wys. w#mm)

1530 x 1520 x 320 1530 x 1520 x 355

Wymiary wewn"trzne (sz. ! g$. ! wys. w#mm) 1210 x 870 x 155 1210 x 870 x 190

Parametry przy$%czeniowe
Zasilanie
Cz$stotliwo%&
Pobór pr'du
Moc

400 V 3 / N / PE 
50 Hz
15,1 A
����N:

400 V 3 / N / PE 
50 Hz
15,1 A
��� kW

Masa wraz z#przyrz%dem do zaparowania (kg) 208 210

Ci&nienie wody (kPa) 150 – 600 150 – 600
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