
PIECE OBROTOWE BOSS

Model BOSS 60.80 R BOSS 60.80 BOSS 60.100
Ilość półek szt. 16 / 18 18 / 20 18 / 20
Wymiary mm 60 x 80 60 x 80 60 x 100

Pow. wypiekowa m2 7,7 / 8,6 8,6 / 9,6 10,8 / 12,0
Moc elektryczna kW 2,4 2,4 2,4
Moc grzewcza kW 52 58 72

Wymiar A mm 1440 1440 1600
Wymiar B mm 1370 1370 1530
Wymiar C mm 2150 2150 2310
Wymiar H mm 2340 2540 2540

Piece obrotowe Boss łączą innowacyjność i technologię  
z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem i tradycją włoskiej firmy 
Real Forni. Maksymalna wydajność, zredukowane wymiary 
pieca i niskie zużycie energii to kluczowe cechy, które pozwalają 
oszczędzić energię, miejsce oraz zmniejszyć koszty i poprawić 
rezultat wypiekanych produktów.

WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI NIE DO POBICIA
Tylko 50.000 kcal/h żeby osiągnąć pożądaną temperaturę! Jest to 
możliwe, kiedy piec wyposażony jest w dwa potężne wentylatory 
i wymiennik o potrójnym obiegu oraz 3 warstwy wełny mineralnej 
zapewniające perfekcyjną izolację. 

KOMPAKTOWE ROZMIARY I OBSŁUGA OD FRONTU
Piece obrotowe zajmują mało powierzchni w porównaniu do 
swojej powierzchni wypiekowej. Wszystkie elementy wymagające 
kontroli są umiejscowione w przedniej części pieca i są łatwo 
dostępne. W ten sposób piece można umieszczać jeden obok 
drugiego z tylną częścią przy ścianie, oszczędzając przy tym dużo 
przestrzeni w piekarni.



Piece obrotowe SP są w całości zbudowane ze stali nierdzewnej 
304 z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. 
Nowatorsko zaprojektowany wymiennik ciepła z systemem 
cyrkulacji powietrza gwarantuje wysoką oszczędność pieniędzy  
i optymalny wypiek każdego produktu.

Główne zalety:
• piece o rozbudowanym wymienniku ciepła, przystosowane  

do wypieku różnego rodzaju pieczywa ciemnego, żytniego  
oraz foremkowego,

• 2 sterowania do wyboru: 
- panel prostego sterowania z podwójną elektromechaniczną 
kontrolą w przypadku uszkodzenia, 
- panel komputerowy z wyświetlaczem graficznym LCD  
do automatycznego pieczenia 100 receptur w 5 etapach dla 
każdej (opcja),

• automatyczne urządzenie do podnoszenia wózka,
• wskaźniki temperatury i czasu pieczenia chleba,
• drzwi z dużym, pionowym uchwytem wykonane  

z podwójnego płaszcza,
• system blokujący drzwi w dwóch punktach.

PIECE OBROTOWE SP

Model Mini Medio Medio P  
(pellet) Maxi Maxi P  

(pellet)
Ilość półek szt. 15 16 / 18 16 / 18 16 / 18 16 /18
Wymiary mm 40 x 60 60 x 80 60 x 80 2 x (60 x 80) 2 x (60 x 80)

Powierzchnia wypiekowa m2 3,6 7,7 / 8,6 7,7 / 8,6 15,4 / 17,3 15,4 / 17,3
Moc elektryczna kW 1,5 2,5 2,5 4 4
Moc grzewcza kW 46 76 76 128 128

Szerokość mm 1120 1460 1460 1920 2260
Długość mm 1600 1910 1910 2400 2400

Wysokość mm 2100 2225 2225 2300 2300
Min. wysokość do instalacji mm 2700 3100 3100 3200 3200

Waga kg 1250 1500 1500 2000 2200


