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Doskonała równowaga między technologią i designem
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Wysoka wydajność i kompaktowe wymiary

Prosty, czysty design sprawia, że piec przekształca się ze zwykłego narzędzia 
pracy w cenny przedmiot, wzbogacający wyposażenie pracowni.

Piec piekarniczy BASIC 2.0 zaskakuje wszechstronnością zastosowania 
perfekcyjnie połączoną z niezwykłą łatwością obsługi.

Piec BASIC 2.0 został w całości zaprojektowany i wyprodukowany 
we Włoszech w oparciu o tradycje rzemieślnicze i najnowsze rozwiązania 
technologiczne charakteryzujące produkty firmy Mondial Forni.
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Solidność i niezawodność

Doskonała widoczność 
wypieków
Czyszczenie pieca jest szybkie i proste dzięki 
obecności uchylnych szyb, które zapewniają 
wypiekom perfekcyjną widoczność podczas 
pieczenia.

Stała izolacja
Podwójna warstwa mat z wełny mineralnej 
o dużej gęstości (100 kg/m3) która pokrywa 
obwód pieca zapobiega tworzeniu 
się mostków cieplnych i gwarantuje 
maksymalna izolację termiczną oraz jej 
trwałość w czasie, przyczyniając się w ten 
sposób do zmniejszenia zużycia energii. 
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Maksymalna 
niezawodność
Wymiennik ciepła, całkowicie wykonany 
ze stali nierdzewnej jest gwarancją 
wysokiej wydajności i niskiego zużycia 
energii.

Stalowe uszczelnienie 
drzwi
Specjalne uszczelki ze stali nierdzewnej 
zainstalowane wzdłuż całego obwodu 
drzwi gwarantują szczelność, zmniejszają 
straty energii i sprawiają, że para i 
ciepło pozostają wewnątrz komory 
wypiekowej.
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Kontroler PRO

Główne funkcje

Obecność praktycznego monochromatycznego 
wyświetlacza LCD sprawia, że wszystkie operacje 
związane z obsługa pieca stają się łatwiejsze; można 
zaprogramować aż do 99 różnych receptur, a dla każdej 
z nich można ustawić 5 rożnych faz wypieku.

Parametry dla każdej receptury:

• Nazwa receptury

• Opóźnienie włączenia wentylatora

• Ustawienie % mocy (wersja elektryczna) dla 
delikatnego pieczenia

• Sposób rozprowadzania pary (ciągły / przerywany)

Parametry dla każdej z faz receptury:   
• Temperatura i czas pieczenia

• Ilość pary w sekundach / litrach

• Czas usuwania pary

Inne funkcje: 

• Dodatkowy czas pieczenia

• 2 włączenia / 2 wyłączenia automatyczne dla każdego dnia 

• Funkcja “SLEEP”

• Sygnalizacja dźwiękowa na zakończenie wypieku

• Wyciąg oparów on/off

• Obrót wózka on/off

• Oświetlenie on/off

• Ogrzewanie on/off 

• Przycisk pary on/off

• Przycisk usuwania pary on/off

• Diagnostyka wraz z opisem na wyświetlaczu LCD
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Dane techniczne
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Dostępne opcje
1 - Platforma 
2 - Osłona na szybę i kosz na rękawice
3 - Drzwi z zawiasami po lewej stronie
4 - Wytwornica pary o zwiększonych wymiarach
5 - Zewnętrzny wyświetlacz wskazujący temperaturę i czas pieczenia (w górnej części okapu)
6 - Licznik litrów
7 - Funkcja SPEED DRY
 (zapewnia usuwanie pary o 70% szybsze, niż w systemie stosowanym w wyposażeniu seryjnym, co pozwala na otrzymanie bardziej 

chrupiących wypieków.)

Charakterystyka konstrukcji
• Drzwi z szybą termorefleksyjną 
• Elektronika  PRO 
• Automatyczne sterowanie zaworu usuwania pary
• Zewnętrzny port USB 2.0
• Wyciąg oparów ze stali nierdzewnej 304
• Wytwornica pary - standardowa
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• Dla blach o wymiarach większych, niż podane w tabeli należy sprawdzić u Producenta dostępność wózków z 
zaczepami i/ lub wewnętrznymi prętami.

• Zasilanie elektryczne standardowe: 230/400/415 V, 3 Fazowe, 50/60 Hz
• Zasilanie: gaz (metan lub LPG), energia elektryczna 
• Minimalna wysokość pomieszczenia: 240 cm

Modele Powierzchnia wypiekowa Wymiary zewnętrzne (cm) Moc termiczna Całkowita 
moc elektryczna

kW (400 V)

Ciężar

kgm2 A B C D kW kcal/h

BASIC 2.0 4575/G 5 (nr 15T 45x75) 119 174
200

250 47 40.400
1,5

930

BASIC 2.0 6080/G 7,2 (nr 15T 60x80) 131 186 274 53 45.600 980

BASIC 2.0 4575/E 5 (nr 15T 45x75) 119 174
200

250
33,8

/ 35,0 900
(400 V)

BASIC 2.0 6080/E 7,2 (nr 15T 60x80) 131 186 274
34,2

/ 35,5 950
(400 V)

25

18

D
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Wózek
Wymiary blach Blachy Wysokość poziomów

cm liczba cm

BASIC 2.0 4575

40x60 10

13

15

18

20

14

10,7

9,3

7,7

6,9

45x75
46x76
50x70

BASIC 2.0 6080
60x65
60x80
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Mondial Forni S.p.A. - via dell’Elettronica, 1 - 37139 Verona - Włochy 
Tel. +39 045 8182511 - Fax +39 045 8518210   mbox@mfb.it        www.mondialforni.com

Ilustracje i dane techniczne służą dla celów pokazowych, nie są więc obowiązujące i mogą ulec ewentualnym zmianom.

www.mondialforni.com


