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Piece wózkowe skonstruowane przez irmę IBIS dedykowane 
są piekarzom wymagającym najwyższej jakości wypieku. 
Są najbardziej uniwersalnymi piecami dostępnymi na rynku 
piekarniczym. Charakteryzują się przede wszystkim niezwykłą 
wydajnością oraz łatwością obsługi - załadunek  i rozładunek 
dokonuje się automatycznie.

Środkiem grzewczym, podobnie jak w piecu termoolejowym 
wsadowym jest olej termalny, który podgrzany do żądanej 
temperatury w kotle grzewczym jest nieustannie tłoczony przez 
pompę.

Piece termoolejowe wózkowe mogą być wyposażone w wózki 
z płytami hertowymi, co daje doskonałe rozwiązanie techniczne 
łączące tradycję z nowoczesnością. Delikatna radiacja cieplna 
oraz zastosowanie termoobiegu zapewniają doskonałą jakość 
wypieku. Piece zostały wyposażone w nowoczesne i funkcjonalne 
sterowanie komputerowe w języku polskim. 

Piece wózkowe są wygodne w załadunku i rozładunku, gdyż 
proces ten jest identyczny jak w piecach obrotowych i polega 
na wjeździe i wyjeździe wózkami. Piece posiadają wiele różnych 
funkcji dobieranych do indywidualnych potrzeb Klientów.



Maksymalna powierzchnia wypiekowa na minimalnej 
powierzchni zakładu

Minimalne zużycie gazu, oleju lub peletu 

wysoka akumulacja ciepła

Czytelny i prosty w obsłudze 10-calowy  
panel sterowania w języku polskim

Piece łączą zalety pieców obrotowych z możliwościami 
wypieku w piecach półkowych

W ogrzewaczu oleju – kotle grzewczym – olej 
termalny zostaje podgrzany za pomocą palnika 
i przetłoczony przez system przewodów rurowych 
ze zbiornikiem buforowym. 
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Piec wózkowy stanowi część układu 
instalacji oleju termalnego, 

składającego się z ogrzewacza oleju 
termalnego, odbiornika oraz łączącej 

instalacji rurowej.
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Rdzeń pieca z płytami grzewczymi 

Rdzeń pieca wykonany jest z blachy. W narażonych miejscach zastosowano blachę ze stali nierdzewnej. Płyty grzewcze również 
wykonane są ze stali i zgrzewane oporowo. Przez płyty grzewcze przepływa nośnik ciepła w postaci oleju. Kształt płyt dobrano w taki 
sposób, że objętość jest niewielka, dzięki czemu uzyskano optymalny ruch temperatury wewnątrz pieca.

Pompa cyrkulacyjna i obieg wtórny 

Pompa cyrkulacyjna tworzy wraz z obiegiem wtórnym pieca wózkowego zasilanego olejem jedną jednostkę Zadaniem pompy 
cyrkulacyjnej jest przetłaczanie oleju termalnego znajdującego się w systemie pieca. Budowa pompy odpowiada ilości oleju 
termalnego, jaki jest potrzebny do zasilenia układu. Pompa jest zabezpieczona opornikiem przed zbytnim nagrzaniem. Zawór 
trójdrożny jest odpowiedzialny za zasilenie obiegu wtórnego olejem, który ogrzewany jest w kotle grzewczym. Zawór pozwala wtłoczyć 
tylko taką ilość oleju, jaka jest potrzebna, aby uzyskać temperaturę nastawioną regulatorem temperatury pieca.

System turbo 

W celu uzyskania dodatkowych właściwości, jak np. szybkie działanie temperatury na wypiek, duża chrupkość bułek itp. piec został 
wyposażony w system turbo. Jego działanie polega na zasysaniu przez wentylator umieszczony na tylnej ścianie pieca powietrza z 
wnętrza pieca i wydmuchiwaniu go w przedniej części pieca. Za pomocą sterowania (patrz rozdział sterowanie) można programować 
różne prędkości turbo dla poszczególnych faz wypiekania.
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ZAŁADUNEK APARATU

ZAŁADUNEK
NA PŁYTACH HERTOWYCH

STOJAK

Komora wypiekowa wykonana w całości ze stali 
nierdzewnej

Delikatna radiacja cieplna oraz zastosowanie 
termobiegu zapewniają doskonałą jakość wypieku

Niezwykle krótki czas nagrzewania pozwala 
na szybkie wypiekanie produktów partia po partii

Bardzo wydajny  system zaparowania z najlepszą 
jakością pary

Minimalna konserwacja, ponieważ wewnątrz nie ma 
ruchomych części
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Przykładowa instalacja pieca 
wózkowego termoolejowego 

z kotłem grzewczym
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DANE TECHNICZNE
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MODEL Ilość  
wózków

Wymiar blach 
(mm)

Liczba 
poziomów

Pow. 
wypiekowa 

(blachy)

Pow. 
wypiekowa 

(herty)
A B C D E H

PW 103.1

3

580 x 980

10 18 18,5 1805 1140 2676 2512 3336 156

PW 103.9 9 16,2 16,7 1805 1140 2676 2312 3136 156

PW 103.8 8 14,4 14,8 1805 1140 2676 2312 3136 180

PW 83.10

600 x 800

10 14,4 14,8 1605 940 2676 2512 3336 156

PW 83.9 9 13 13,3 1605 940 2676 2312 3136 156

PW 83.8 8 11,5 11,8 1605 940 2676 2312 3136 180

PW 102.10

2

580 x 980

10 12 12,7 1805 1140 2026 2512 3336 156

PW 102.9 9 10,8 11,5 1805 1140 2026 2312 3136 156

PW 102.8 8 9,6 10,2 1805 1140 2026 2312 3136 180

PW 82.10

600 x 800

10 9,6 10,2 1605 940 2026 2512 3336 156

PW 82.9 9 8,6 9,1 1605 940 2026 2312 3136 156

PW 82.8 8 7,7 8,1 1605 940 2026 2312 3136 180
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Model kotła KG120 KG160 KG200 KG290

Moc kW 120 160 200 290

Moc elektryczna kW 2,5 3,5 3,5 4

Szerokość mm 960 1150 1150 1350

Długość mm 960 1150 1150 1350

Wysokość mm 1300 1375 1610 1710

KOCIOŁ GRZEWCZY
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KOCIOŁ GRZEWCZY OPALANY PELLETEM

NOWOŚĆ !!!

Model kotła KG160 P

Moc kW 160

Moc elektryczna kW 3,5

Szerokość mm 1250

Długość mm 1364

Wysokość mm 1375



ul. Jana Pawła II 38
89-200 Szubin

+48 52 391 02 00
+48 530 188 187

biuro@ibis.net.pl

Nasze produkty:

ibis.net.pl

20
22

_1


