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ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
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PASTRY

Γιά όλα τα είδη ζύμης 
που θέλετε, 
από το πιό μικρό έως 
το πιό μεγάλο.

Χώρος για την τέχνη σας ως ζαχαροπλάστης.

Ο Smart Wind σάς επιτρέπει να ψήνετε τέλεια όλα τα είδη προϊόντων με έναν μόνο 

φούρνο: από μικρά προϊόντα έως μεγάλα προϊόντα με αντοχή όπως το panettone.

Μπορείτε να ευχαριστήσετε τους πελάτες σας με ένα πλούσιο, δελεαστικό και 

δημιουργικό φούρνο. Ο Smart Wind είναι ένας φούρνος με ανεμιστήρα με την πιο 

προηγμένη τεχνολογία για να εξασφαλίσετε ότι έχετε ποιότητα, ταχύτητα και συνεπή 

αποτελέσματα από την πρώτη έως την τελευταία λαμαρίνα ψησίματος.

Εξαιρετικό ψήσιμο για κάθε 
προετοιμασία.
Με ομοιόμορφη ροή αέρα και 
την ευκαιρία να ρυθμίσετε τον 
κύκλο ψησίματος έως και 10 
στάδια ρυθμίζοντας τη 
θερμοκρασία, την ταχύτητα του 
αέρα και το άνοιγμα / κλείσιμο 
της βαλβίδας ατμού.

Ειδικές λειτουργίες για την 
ζαχαροπλαστική.
Χρησιμοποιώντας το σύστημα 
υβριδικού ελέγχου, μπορείτε να 
ορίσετε αυτόματους κύκλους 
ψησίματος και να αξιοποιήσετε 
στο έπακρο τις έξυπνες 
λειτουργίες έτσι ώστε να έχετε 
πλήρη έλεγχο της διαδικασίας 
ψησίματος. 

Η ακρίβεια της θερμοκρασίας 
και η προσαρμογή του 
ανεμιστήρα ειδικά για το κάθε 
προϊόν, θα σας επιτρέψουν να 
επιτύχετε το επιθυμητό τελικό 
αποτέλεσμα κάθε φορά.
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ΦΟΥΡΝΙΣΜΑ ΨΜΙΟΥ

Από ψωμάκια και 
μικρές / μεσαίες 
φραντζόλες έως πίτσες 
στο ταψί
Έως 80 κιλά προϊόντων την ημέρα, ψημένα στην τελειότητα: ψωμάκια και μικρά / μεσαίου 
μεγέθους φραντζόλες, απλά ή γεμάτα, γλυκά ή αλμυρά, πίτσες στο δίσκο ψησίματος και όλα 
τα είδη εστίασης - για να ικανοποιήσουν τις γεύσεις των πελατών σας.

Ο Smart Wind σάς επιτρέπει να ψήνετε με ταχύτητα και σταθερή ποιότητα ό, τι κι αν 
δημιουργείτε ως δημιουργικός Αρτοποιός ή Chef Πίτσας .

Ιδανική θερμότητα. Κατάλληλη 
για  κάθε προϊόν σας.
Απαλή και τυλίγει το ψωμί, ή πιο 
έντονη για τις πίτσες.
Το σύστημα θέρμανσης και η 
ρυθμιζόμενη ταχύτητα αέρα 
εγγυώνται εξαιρετικά 
αποτελέσματα κάθε φορά.

Ατμός όπως τον χρειάζεστε, 
ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία 
του φούρνου.
Ο ατμός του Smart Wind παράγει 
αμέσως όλο τον ατμό που 
χρειάζεστε: αυτόνομα και 
ανεξάρτητα, σας επιτρέπει να 
έχετε ατμό όταν τον χρειάζεστε 
και επίσης εξασφαλίζει πλήρη 
κορεσμό όταν ο φούρνος είναι 
πλήρως φορτωμένος.

Ειδικές λειτουργίες για την 
παρασκευή ψωμιού.
Χρησιμοποιώντας το σύστημα 
υβριδικού ελέγχου, μπορείτε να 
ορίσετε αυτόματους κύκλους 
ψησίματος και να αξιοποιήσετε 
στο έπακρο τις έξυπνες 
λειτουργίες έτσι ώστε να έχετε 
πλήρη έλεγχο της διαδικασίας 
ψησίματος.
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Smart Wind 4060/5+10 με φόρτωση-εκφόρτωση τρόλεϊ

BAKING OVEN

Υψηλή παραγωγικότητα 
προκατασκευασμένων 
και ακατέργαστων 
κατεψυγμένων ειδών
Εάν χρειάζεστε ένα φούρνο ψησίματος μικρού μεγέθους που σας επιτρέπει να ψήνετε έντονα κάθε 

μέρα και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ο Smart Wind είναι η σωστή επιλογή για εσάς.

Εξασφαλίζει μέτρια και υψηλή παραγωγικότητα όταν εργάζεστε σε ένα αυστηρό πρόγραμμα, είτε 

ψήνετε προκατασκευασμένα είτε ωμά κατεψυγμένα είδη.

Σύστημα φόρτωσης και 
εκφόρτωσης φούρνων.
Για να γεμίσετε και να αδειάσετε 
γρήγορα και εύκολα το φούρνο, 
μπορείτε να βασιστείτε σε ένα 
ειδικό σύστημα φόρτωσης και 
εκφόρτωσης με τρόλεϊ. Ιδανικό για 
αύξηση της παραγωγικότητας σε 
χειροποίητα αρτοποιεία ή σημεία 
πώλησης που πρέπει να 
διασφαλίζουν ασταμάτητη 
προμήθεια ψημένων ειδών 
(προαιρετικά).
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SMART WIND

Εξαιρετική 
τεχνολογία σε 
μικρό φούρνο

Smart Wind 4060/9 με στόφα & Υβριδικό σύστημα Ελέγχου.
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΟΗ ΑΕΡΑ

SMART WIND TRADITIONAL OVENS

Με ροή αέρα, όπως και 
στους μεγάλους 
παραδοσιακούς φούρνους. 
Το σύστημα παραγωγής 
θερμότητας και το σύστημα 
ανεμιστήρα Smart Wind βασίζονται 
σε μια τεχνολογία που είναι ένα 
μείγμα των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλους

παραδοσιακους φούρνους, 
σχεδιασμένοι για να εξασφαλίζουν 
τέλεια κατανομή ροής αέρα. Οι 
εσωτερικοί τοίχοι του Smart Wind 
διοχετεύουν τον αέρα έτσι ώστε η 
ροή να φτάνει σε κάθε γωνία των

λαμαρινών ψησίματος και να 
τυλίγει το προϊόν ομαλά και 
ομοιόμορφα.

Ο Smart Wind είναι ένας φούρνος με ανεμιστήρα 4,0 που προωθεί ένα νέο επίπεδο 

τεχνολογίας για αυτήν την κατηγορία. Εξαιρετικά ευπροσάρμοστο, μπορεί να ψήσει όλους 

τους τύπους προϊόντων χάρη στο σύστημα ανεμιστήρα μεταβλητής ροής, σχεδιασμένο να 

παρέχει θερμότητα απαλά και ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια των αντικειμένων του 

φούρνου.

Ο Smart Wind διαθέτει τον νέο πίνακα ελέγχου Hybrid Control, που σας επιτρέπει να 

διαχειρίζεστε συνταγές και λειτουργίες φούρνου και να προγραμματίζετε εκδηλώσεις όπως 

αυτόματη εναλλαγή ON / OFF και τον κύκλο πλύσης.
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Ρυθμιζόμενη ταχύτητα αέρα με 
βάση τον τύπο του προϊόντος.
Η χρήση της τεχνολογίας inverter 
σάς επιτρέπει να επιλέξετε από 5 
ταχύτητες αέρα για κάθε φάση 
ψησίματος, ανάλογα με τον τύπο 
του προϊόντος, είτε σε 
χειροκίνητους είτε σε 
αυτόματους κύκλους.

Γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας, 
σε λίγα μόνο λεπτά.
Με το σύστημα ταχείας ψύξης του 
άερα  Smart Wind, η θερμοκρασία 
στο φούρνο μπορεί να μειωθεί 
πολύ γρήγορα αφήνοντας την 
πόρτα κλειστή.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΟΗ ΑΕΡΑ

230°C

1 2 3 4 5

180°C
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SMART WIND
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Ανετα.
Καθαρίζεται μόνος του 
και ξεκινά ξανά.

Υπάρχουν 5 διαθέσιμοι κύκλοι πλυσίματος με διάρκεια που κυμαίνεται από 30 έως 100 

λεπτά. Μόλις επιλεγεί ο κύκλος πλύσης, όλες οι εργασίες θα εκτελούνται αυτόματα: 

απενεργοποιήστε, καθαρίζετε, προγραμματίζετε την εκκίνηση. Δεν υπάρχει ανάγκη για 

χειριστή: Ο Smart Wind τα κάνει όλα αυτόματα.

ΚΡΥΩΜΑ

ΠΛΥΣΙΜΟ

ΞΕΒΓΑΛΜΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΥΣΗΣ

Αφαίρεση υπολειμμάτων
Ο φούρνος θερμαίνεται σε 
υψηλή θερμοκρασία και μετά 
ψύχεται πολύ γρήγορα έτσι ώστε 
να προκαλέσει θερμικό σοκ που 
αποσυνθέτει τυχόν 
συσσωρευμένα υπολλείμματα 
στην επιφάνεια του φούρνου.

Εξάτμιση.
Ο θάλαμος είναι κορεσμένος με 
ατμό ώστε να μαλακώσει τα 
υπάρχουσα υπολλείμματα, έτσι 
ώστε να αφαιρούνται εύκολα 
κατά τη διάρκεια του αυτόματου 
κύκλου καθαρισμού.
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Το απορρυπαντικό τοποθετείται 
σε ειδικό δοχείο.
Το απορρυπαντικό περιέχεται σε 
μια εγκεκριμένη δεξαμενή 
τοποθετημένη μέσα σε ένα ειδικό 
δοχείο που μπορεί να 
προσεγγιστεί από μπροστά.

Ενσωματωμένος αποσκληρυντής 
νερού για μείωση της 
σκληρότητας του νερού.
Για να μειώθεί η σκληρότητα του 
εισερχόμενου νερού, έχει 
εγκατασταθεί ένα 
αποσκληρυντικό νερού με 
φυσίγγια φίλτρου έναντι του 
συστήματος νερού.

Όροφος φούρνου με κανάλι 
αποχέτευσης νερού.
Για να διευκολύνετε τις εργασίες 
καθαρισμού, η βάση του 
θαλάμου ψησίματος έχει 
σχεδιαστεί με ένα ειδικό κανάλι 
αποστράγγισης νερού.
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ΕΛΕΓΧΟΣ

Hybrid Control. 
Φούρνος με ένα 
άγγιγμα
Το Hybrid Control είναι ένα νέο μηχανογραφημένο σύστημα ελέγχου με οθόνη αφής 5 
ιντσών και ακόμη πιο εύκολη και πιο διαισθητική διεπαφή. Με έναν επεξεργαστή υψηλής 
ισχύος, σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα τόσο τις τυπικές όσο και τις πιο προηγμένες 
λειτουργίες, ώστε να διευκολύνετε τη φάση ψησίματος και να διαχειριστείτε 
αποτελεσματικά το φούρνο.

Αφή.
Νέα οθόνη αφής 5 ιντσών  με 
εύχρηστη, διαισθητική διεπαφή.

Σταθερά πλήκτρα.
Για να επιτρέψετε στον χειριστή 
να λειτουργεί πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά, υπάρχουν 
ορισμένα σταθερά πλήκτρα για 
εκείνες τις εντολές που πάντα 
θέλετε να έχετε στα χέρια σας.
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ΕΛΕΓΧΟΣ

Προγραμματιζόμενες αυτόματες 
ενέργειες. Ο φούρνος μπορεί να 
ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί 
αυτόματα και ο αυτόματος κύκλος 
πλύσης θα ξεκινήσει από μόνος του 
όταν το χρειάζεστε.

100 προγράμματα ψησίματος με 10 
στάδια.
Θα μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις 
αγαπημένες σας συνταγές με τις 
προτιμώμενες ρυθμίσεις σας και να τις 
ανακτήσετε αμέσως όποτε τις χρειάζεστε.

Δυναμικός κωδικός QR για βοήθεια.
Το Hybrid Control έχει μια ειδική λειτουργία που 
φέρνει το φούρνο απευθείας σε επαφή με το σχετικό 
κέντρο σέρβις. Εάν ο φούρνος παρουσιάζει 
δυσλειτουργία, εμφανίζεται ένας κωδικός QR στην 
οθόνη του πίνακα ελέγχου: σαρώνοντας τον κωδικό 
με μια κινητή συσκευή, μπορείτε να στείλετε ένα 
email με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 
σημαντικές λεπτομέρειες που θα δημιουργηθούν 
αυτόματα, έτσι ώστε μπορεί να αξιολογηθεί σωστά.

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΑΤΕΝΤΑ

Διασύνδεση και απομακρυσμένη διαχείριση του 
φούρνου. Το Hybrid Control έχει σχεδιαστεί για 
απομακρυσμένη διαχείριση και διασύνδεση με 
άλλους φούρνους και συσκευές μέσω του 
λογισμικού BakeApp 4.0 (προαιρετικό).

Λειτουργίες ελέγχου, 
εξοικονόμησης ενέργειας και 
διαγνωστικών.
Για ολικό έλεγχο του φούρνου και 
των λειτουργιών του.



16 .

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Σχεδιασμένο για να 
σας βοηθήσει να 
εξοικονομήσετε 
ενέργεια

Εσωτερικό γυαλί χαμηλών 
εκπομπών.
Διατηρεί τη θερμότητα μέσα 
στο φούρνο και αφήνει το 
εξωτερικό μέρος της πόρτας πιο 
κρύο.

Θερμομονωτικά πάνελ.
Η διασπορά θερμότητας 
μειώνεται στο ελάχιστο: μαλλί 
συμπιεσμένο στα 120 κιλά ανά 
κυβικό μέτρο.

Στεγανοποίηση και σύστημα 
κλειδώματος πόρτας.
Εξασφαλίζει τη μέγιστη 
στεγανότητα κατά το ψήσιμο και 
όλες τις άλλες φάσεις εργασίας 
του φούρνου.

Αναμονή: σε παύση αλλά έτοιμο για 
χρήση.
Αυτό μειώνει την κατανάλωση 
ενέργειας μειώνοντας τη θερμοκρασία 
σε ήσυχες στιγμές, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι ο φούρνος είναι 
έτοιμος για ψήσιμο σε σύντομο 
χρονικό διάστημα.

Αυτόματη ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση.
Ετοιμάστε το φούρνο σας όποτε το 
χρειάζεστε και βεβαιωθείτε ότι δεν 
παραμένει αναμμένο άσκοπα. Αυτή η 
λειτουργία μπορεί να προγραμματιστεί 
σύμφωνα με ένα εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα.

Λειτουργίες

Υλικά και εξαρτήματα
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κάθε τελευταία 
λεπτομέρεια έχει 
σχεδιαστεί για να σας 
βοηθήσει

Ανοίγμα πόρτας 2 θέσεων
Το πρώτο επιτρέπει στον ατμό να 
διαφύγει και το δεύτερο 
επιτρέπει στο άνοιγμα της πόρτας 
εντελώς.

Ατμοποιητής μεγάλης 
παραγωγής στο κάτω επίπεδο 
του φούρνου
Εξασφαλίζει ασύγκριτη ποσότητα 
και ποιότητα ατμού σε σύγκριση 
με άλλους φούρνους ανεμιστήρα 
του ίδιου τύπου (προαιρετικά).

ΑΛΛΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ένας συμπυκνωτής ατμού που 
δεν χρειάζεται καμινάδα  
Με λειτουργία ξηρού αέρα και 
χαμηλή κατανάλωση, κατευθύνει 
το συμπύκνωμα στην αποχέτευση 
του φούρνου (προαιρετικά).

Αφαιρούμενο ηλεκτρικό 
πάνελ στο μπροστινό μέρος
Σας επιτρέπει να εκτελείτε 
συντήρηση χωρίς να χρειάζεται να 
μετακινήσετε το φούρνο.

Στόφα με ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου
Η Στόφα είναι κατασκευασμένη εξ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 
με εσωτερικό σύστημα ανεμιστήρα 
για βελτιωμένη διανομή αέρα.

Θύρα USB για αποθήκευση 
προγραμμάτων (στάνταρ με 
υβριδικό έλεγχο).

Υγραντήρας για την Στόφα.

Βαλβίδα εκκένωσης ατμού 
Επιτρέπει στον ατμό να 
απελευθερώνεται γρήγορα και 
εύκολα από το θάλαμο ψησίματος 
όποτε χρειάζεστε 
(λειτουργία Fast Air).

Το πληκτρολόγιο ψηφιακού 
ελέγχου σας επιτρέπει να 
ρυθμίζετε χρόνο, θερμοκρασία 
και υγρασία (προαιρετικά).
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- N.A.     * STANDARD     ⁄ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Τύπος ελέγχου

Προγράμματα ψησίματος με 10 στάδια 100 100

Συνταγές με κωδικό πρόσβασης * *
Στάδια για κάθε κύκλο ψησίματος 10 10

οθόνη LCD ΣΕ 8 ΓΡΑΜΜΕΣ 5"ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Θύρα USB για αποθήκευση προγραμμάτων ⁄ *
Δυνατότητα ενέργειας αναμονής * *
Χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας * *
Περιοριστής χρόνου / θερμοκρασίας * *
Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση * *
Συναγερμοί με οθόνη σφάλματος * *
Αυτόματο πλύσιμο ⁄ ⁄

Αυτόματο σύστημα για ομοιόμορφη κατανομή ατμού ⁄ ⁄

Σχεδιασμένο για χρήση του BakeApp 4.0 για διασύνδεση και απομακρυσμένη διαχείριση ⁄ ⁄

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Συμπυκνωτής ατμού ⁄ ⁄

Συμπυκνωτής ατμού με ξηρό αέρα ενσωματωμένος στο καπελο εξαερισμού ⁄ ⁄

Καπελο εξαερισμού με απορροφητήρα ατμού ⁄ ⁄

Βαλβίδα εκκένωσης ατμού * *
Σετ εκκένωσης ατμού για στοιβαγμένους φούρνους * *
Αυτόματο κιτ πλύσης ⁄ ⁄

Αυτόματο σύστημα φόρτωσης / εκφόρτωσης φούρνου με βάση τρόλεϊ ⁄ ⁄

Βάση δίσκου-φορέα με πόρτα επιθεώρησης ⁄ ⁄

Μόνωση πάνελ * *
Λαμπτήρες αλογόνου * *
Αφαιρούμενο ηλεκτρικό πάνελ στο μπροστινό μέρος * *
Στόφα με ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου ⁄ ⁄

Υγραντήρας για την Στόφα * *
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ

Σύστημα ταχείας ψύξης * *
Ταχύτητα αέρα με μετατροπέα (Air Fine Control) ⁄ ⁄

Ατμοποιητής ⁄ ⁄

MULTIBAKE HYBRID CONTROL
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ΥΨΟΣ 
mm

ΡΟΗ ΑΕΡΑ
 m3/h

ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Amp.

ΒΑΡΟΣ 
kg

ΕΓΚ. ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΣ
 kW

Συμπυκνωτής ατμού που 
λειτουργεί με αέρα 
ενσωματωμένος στο καπέλο

250 870 1.5 40 230 / 1~ / 50-60 0.3

ΒΑΘΟΣ (Α)
mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΜ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ
mm

ΒΑΡΟΣ
kg

ΙΣΧΥΣ
kW

ΕΓΚ.ΙΣΧΥΣ
 kW

4060/5 1130 5 84 400 x 600 130 6.5 400/3N~/50

4080/5 1330 5 84 400 x 800 150 8.5 400/3N~/50

4060/9
1130

9 84
400 x 600 180 13

400/3N~/50

4060/10 10 76 400/3N~/50

4080/9
1330

9 84
400 x 800 200 17

400/3N~/50

4080/10 10 76 400/3N~/50

Comp. 4060
5 (1)

1190
5

84 400 x 600 450
9.9

400/3N~/50
5 (2) 5 10.1

Comp. 4060
5 (1)

1190
5 84

400 x 600 500
10.1

400/3N~/50
10 (2) 10 76 16.4

Στόφα 4060
940 10 64

400 x 600
90 1.7 230/1~/50

Στόφα 4080 400 x 800

no. κενό mm



Ένας παγκόσμιος ηγέτης στην τέχνη του ψησίματος 
από το 1929
Είμαστε ο μεγαλύτερος Ιταλός κατασκευαστής φούρνων και 

μηχανημάτων για την παραγωγή ψωμιού, πίτσας, ζαχαροπλαστικής 

και μπισκότων.

Παράγουμε την πιο ολοκληρωμένη γκάμα εξοπλισμού κορυφαίας 

ποιότητας για σύγχρονους ειδικούς στην τέχνη του ψησίματος.

Για πάνω από 90 χρόνια προσφέρουμε στον κόσμο την εξαιρετική 

απόδοση της τεχνολογίας που επινοήθηκε μέσω της 

εφευρετικότητας μας.

Mr Polin e C. S.p.A.
Viale dell'Industria, 9  |  37135 Verona  |  Italy

Tel. +39 045 8289111  |  Fax +39 045 8289122

polin@polin.it  |  www.polin.it
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έδρα: 9ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Κιλκίς 

Τ.Θ. 1397 Τ.Κ. 57008 

Τηλ. 2310781817 - 2310782773 

www.papakyriazis.gr  

email: inbox@papakyriazis.gr

http://www.papakyriazis.gr

