SPEED OVENS

F O R N O U LT R A R R Á P I D O PA R A P I Z Z A S

| Speed Ovens | FORZA STi

Atendimento rápido,

pizzas perfeitas.

• Velocidade e padronização
mesmo em produção contínua
• Versatilidade para assar
pizzas de diversos tamanhos,
tipos e espessuras de massa
• Qualidade no resultado
acabamento perfeito tanto
na massa quanto na cobertura

2

3

| Speed Ovens | FORZA STi

Facilidade e economia na operação
721mm

Compacto e empilhável
705x340x721

Tecnologia Ventless
dispensa exaustores*

largura x altura x profundidade (mm)

Altas Temperaturas
Atinge até 3300C

340mm

Prepara pizzas de até 40cm
em até 2:30 minutos

680mm

330 oC

Porta vitrine e
iluminação especial
visualize a pizza assando

Econômico
no uso de
energia elétrica

705mm
*Pode haver exigências locais específicas sobre exaustão. Consulte a legislação para sua operação.
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Tecnologia
Resultados sempre
consistentes
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Beleza e robustez
para uso profissional
100% em Aço inoxidável

Facilidade de operação
Painel touch-screen

Com a tecnologia de distribuição
de ar quente em altíssima velocidade,
garantindo resultados sempre
consistentes.

Isolamento térmico de alto desempenho

Retém o calor na parte interna do forno e não aquece o ambiente.

Dispensa o uso de exaustores externos
Tecnologia de filtro catalítico que dispensa uso de exaustores externos
e pode ser facilmente removido para limpeza.*
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*Pode haver exigências locais específicas sobre exaustão. Consulte a legislação para sua operação.

Porta com vidro
Permite visualizar os produtos durante o
preparo, além de auxiliar no isolamento
térmico do equipamento.

Filtro de ar removível
e descartável
Realize a troca
com facilidade.
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Operação simples

Pizzas assadas em apenas dois toques

1. Selecione
o grupo

2. Selecione
a receita

E pronto!

Armazene até 1024 receitas
Protegidas por senha e compartilháveis via USB

Programação de passos
Permite adicionar etapas às receitas,

para acrescentar ingredientes ao
longo da preparação.
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Pizzas com
resultados perfeitos
EM POUCOS MINUTOS*
Pequena

Média

Grande

20cm

30cm

40cm

2min10s

2min20s

2min30s

PEPPERRONI
GRANDE
2min30s

*Tempo para o preparo de massas frescas

RÚCULA COM TOMATE SECO
PEQUENA
2min10s

MUÇARELA
MÉDIA
2min20s
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Muito além da pizza!
Prepare uma grande
variedade de receitas!

PÃO SÍRIO
1min30s

Faça também
• Calzones,
• Breadsticks,
• Pizza Pan
e muito mais!

PASTÉIS DE BELÉM
6min
● 1 passo de 2:00min
● 1 passo de 1:00min
● 1 passo de 3:00min

BRUSCHETTAS
0min30s

ESFIRRAS ABERTAS
1min50s

EMPANADAS
2min35s
● 2 passos de 1:00min
● 1 passo de 0:35min

COOKIES
10min
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● 5 passos de 2:00min cada
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Modulações

Módulos únicos

Módulos sobrepostos

• Confeccionados em aço inoxidável

• Empilháveis: permite a sobreposição de até dois fornos
• Câmaras com controles independentes

• Opções com ou sem pés de apoio
Modelo

Tensão (V)

Potência de
entrada (kW)

Frequência (Hz)

Peso (kg)

Dimensões do produto embalado

Forza STi

220mono

6.2

60

67

812x581x891

Dimensões sem pés

Dimensões com pés
(Larg.xAlt.xProf) (mm)

Capacidade (L)

705x340x788

705x442x788

18,6

(Larg.xAlt.xProf) (mm)
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(Larg.xAlt.xProf) (mm)

Dimensões de câmara de cocção
(Larg.xAlt.xProf) (mm)

460x93x435
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Acessórios de Série

Anotações

Disco para pizza 40 cm

Pá para pizza

Suporte para esponja

Pen-Drive

F O R N O U LT R A R R Á P I D O PA R A P I Z Z A S
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Canal Chef e Treinamentos

Rede de apoio

Nossa equipe de gastronomia à sua disposição

Tenha um bate-papo com nosso Canal
Chef e receba dicas e sugestões
para você explorar ao máximo os
equipamentos Prática e Klimaquip.
Oferece apoio operacional, sanando
dúvidas de seu dia-a-dia relacionadas
à utilização dos equipamentos, sobre
higienização, tempos de preparos,
temperaturas de cocção, novas
receitas, entre outras.

canalchef@praticabr.com

(11) 2526-1200

Opção 5

Utilize o código, com seu
celular e confira nossos
principais canais de suporte

600

técnicos
especializados

12

centros de
distribuição
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concessionárias
treinamentos e
demonstrações para
equipamentos

Suporte em todo o território nacional, com a presença de centros de distribuição
de peças e técnicos especializados prontos para resolver qualquer chamada para
instalações, manutenções e orientações sobre os equipamentos.
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