
 

Ofertă specială 
valabilă în perioada 16 – 30 aprilie 

Cuptor cu vetre 

Echipament Preț 
 

Producător: TAGLIAVINI - Italia 
Model: AST-184/L 
 
Avantaje:  
- Sistemul de încălzire al vetrei constă în transmiterea căldurii de la un sistem 
de tuburi inelare, care înconjoară fiecare cameră de coacere către vatră, 
încălzind atât podeaua cât și tavanul vetrelor uniform. Tuburile din oțel Fe 45-
2 UNI663 sunt independente între ele având diametrul de Ø27 x 4 mm. 
Această nouă tehnologie permite exploatarea la maxim a căldurii produsă prin 
ardere. 

- Încălzirea se face cu gaz metan, opțional se poate face cu motorină, gaz 
butan, GPL sau lemne. 

- Vatra este confecționată din material refractar cu armătură internă, ce 
permite o foarte bună acumulare de căldură și, de asemenea, o distribuție 
perfectă a acesteia, asigurând o coacere uniformă.  

Ușile din sticlă şi inox se deschid în partea superioară permițând o încărcare 
ușoară a cuptorului, cât și o demontare ușoară în vederea întreținerii. 

- Generatoarele de abur sunt independente între ele, existând pentru fiecare 
cameră de coacere câte un generator de abur. Pot folosi căldura recuperată 
din camera de coacere sau pot fi cu rezistență electrică (opțional); sunt situate 
deasupra camerei de ardere, această poziționare asigurând o revenire rapidă 
a generatoarelor la temperatura optimă de vaporizare. 

- Camera de ardere și canalele de evacuare a fumului sunt special concepute 
pentru a garanta o perfectă distribuție a căldurii și sunt construite din material 
refractar. 

- Partea frontală și hota cuptorului sunt construite din oțel inoxidabil.  

- Panoul de comandă este echipat cu toate instrumentele de reglare și control 
a temperaturii și a cantității de vapori pentru fiecare vatră.  

- Temperatura este controlată prin intermediul unei sonde amplasate chiar în 
vatră. 

- Cuptorul are, de asemenea, o sondă de siguranță localizată în camera de 
ardere a fumurilor. 

- Vaporizator temporizat pentru fiecare vatră prin intermediul valvelor 
solenoide. 

- Programare automată zilnică / săptămânală a pornirii;  

- Alarmă acustică pentru semnalizarea sfârșitului ciclului de coacere;  

- Aprindere lămpi în interiorul camerei de coacere; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40.440 € 
37.600 € 



 

 
 
Caracteristici: 
- Suprafață coacere: 17,8 mp 
- Număr camere de coacere: 4 
- Număr uși de încărcare/cameră de coacere: 3 
- Dimensiuni cameră coacere: 185 x 240 cm  
- Spațiu încărcare/ descărcare cuptor: 306 cm 
- Putere calorică: 98.000 kcal sau 114 kW 
- Consum gaz: 11,7 N m3/h 
 -Putere instalată: 1 kW/380 V 
- Dimensiuni gabarit: 250 x 350 x 275 (h) cm 
- Greutate: 7.600 kg 
 

 
 
Arzator tip Riello FS 15 

 

1.300 €  
1.200 € 

 


