
Chamber for cooking, roasting and boiling meat 

products, with one wagon capacity of 40-50kg. 

Entirely made of stainless steel with stainless 

steel resistance. Its electronic control board allows 

for the preprogramming of all functions that can 

operate in a circular mode. The functions of 

cooking unit are: baking, boiling, air cooking and 

drying. The unit is suitable for small butcher shops 

and small production volumes. Smoking of the 

product can be applied after request.

Αυτόματος θάλαμος για ψήσιμο και βράσιμο κρέατος – 

τροφίμων μονοβάγονος, χωρητικότητας ενός ειδικού 

καροτσιού 40-50Kg. Εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτος με 

ανοξείδωτες αντιστάσεις. Φέρει ηλεκτρονικό πίνακα 

προγραμματισμού στον οποίο μπορούν να 

εφαρμοστούν όλα τα προγράμματα λειτουργίας του 

φούρνου με κυκλική εφαρμογή. Οι λειτουργίες του 

φούρνου οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν είναι: 

Στέγνωμα - Ψήσιμο - Βράσιμο με Ατμό - Εκκένωση. 

Ο θάλαμος είναι ιδανικός για μικρά αλλαντοποιεία ή 

κρεοπωλεία. Ο Φούρνος μπορεί να καπνίσει προϊόν 

μετά από ειδική μετατροπή.

Power

Productivity

 

Ισχύς

Παραγωγικότητα

FRC900

Τechnical characteristics

Electric Chamber for processing meat / food products
Θάλαμος επεξεργασίας κρεατοσκευασμάτων (ρεύματος)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

5,5 Kw

40-50 Kg
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This Cooking Chamber used for: 

-baking

-boiling and

-drying meat. 

It can also create:

- measure-regulate and indicate relative humidity And finally 

-smoke meat when a special smoking device is added extra. 

It is a single wagon chamber.

The entire construction is made completely from stainless steel. 

The electric resistances have stainless steel body and wirings 

The machine is equipped with ADITEC microprocessor 

controller. It can produce up to 150 different programs for 

product processing, with 9 individual steps of each program. 

These programs run in a continuous operation mode! 

-a color enhancement (red color) on the product, 

An automated mechanism for smoke regulation is controlled 

with servomotors. The chamber can be self washable through 

a special clearing program.  In case the user needs to smoke the 

product then an extra smoking device can by applied. This can 

be a floor model. 

Στο εξειδικευμένο χειριστήριο, μπορούν να εφαρμοστούν έως 150 
προγράμματα λειτουργίας με 9 βήματα για το κάθε πρόγραμμα, 
κυκλικής εφαρμογή, για ψήσιμο, βράσιμο, στέγνωμα, κοκκίνισμα, 
κάπνισμα. Ο φούρνος έχει επιπλέον τοποθετημένο σύστημα 
πυρόσβεσης και δυνατότητα ένδειξης και ρύθμισης σχετικής 
υγρασίας. Ο θάλαμος φέρει αυτόματο σύστημα καθαρισμού της 
καμπίνας. Φέρει αυτόματα κλαπέ με σερβομοτέρ για βέλτιστη 
χρήση αέριας μαζας.

Θάλαμος επεξεργασίας κρεάτων εξ΄ολοκλήρου ανοξείδωτος, 
ηλεκτρικός (ρευματος), κατάλληλος για σαλάμια, λουκάνικα και 
συναφή προϊόντα. Χωρητικότητας ενός καροτσιού (μονοβάγονος) 
Αυτόματης λειτουργίας που επιτυγχάνεται με ειδικό ηλεκτρονικό 
πίνακα προγραμματισμού και χειρισμού. 

Συνοδεύεται από καπνογεννήτρια αυτόματη, με αυτόματο άναμμα, 
αυτόματο σβήσιμο και αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας του 
καπνού στον θάλαμο.

Βράσιμο

Εκκένωση 

Οι λειτουργίες του θαλάμου που μπορούν να εφαρμοστούν είναι: 
Στέγνωμα 
Ψήσιμο

Κοκκίνισμα

Κάπνισμα 

Power

Productivity

Ισχύς

Παραγωγικότητα

FRC2600

Τechnical characteristics

Electrical cooking chamber for meat
Φούρνος Αλλαντοποιίας Ρεύματος Μονοβάγονος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

22 Kw 

180-200 Kg 

58
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