
Innovative baking  
technology



20 de ani experienţă  
în industria de panificaţie 

Kornfeil se clasează în rândul celor mai de seamă producători de cuptoare pentru 
brutării şi echipamente tehnologice din Europa. Tradiţia noastră de două zeci de 
ani din domeniul dezvoltării şi instalării cuptoarelor de panificaţie şi, în special, 
sute de clienţi din Europa mulţumiţi, susţin calitatea şi fiabilitatea brutariilor 
Kornfeil. Obiectivul principal al companiei a fost de-a lungul timpului de a face 
munca zilnică a brutarilor mai uşoară şi de a reduce intensitatea energiei 
utilizate prin implementarea operaţiunilor controlate de programe, pentru 
întreg procesul de producţie, în timp ce se păstrează calitatea caracteristică 
produselor de panificaţie lucrate manual. Echipa de dezvoltare este dedicată în 
mod constant inovaţiilor din domeniul cuptoarelor de panificaţie şi a sistemelor 
automate de încărcare / descărcare, implementând tehnologiile pentru 
procesarea energiei recuperate. 

KORNFEIL în cifre 

• Stabilit în 1991, în Cehia 
• Livrează în peste 30 de ţări în toată lumea 
• În clipa de faţă angajează 140 de lucrători 
•  În 2006 i s-a atribuit de către Organizaţia Internaţională de Standardizare, certificatul 

ISO 9001

Dezvoltarea cuptoarelor de panificaţie şi a echipamentelor

Kornfeil este o companie de familie, ai cărei membri, împreună cu cei 140 de angajaţi, 
sunt dedicaţi nu doar producerii şi modernizării coptoarelor de panificaţie cu toate 
accesoriile esenţiale desfăşurării tuturor operaţiunilor de panificaţie, ci şi dezvoltării 
noilor tehnologii aplicabile acestui domeniu.

Valorile şi priorităţile companie 

• Axare continuă pe calitatea produselor 
• Inovaţia şi dezvoltarea tehnologiilor din industria de panificaţie
• Consum scăzut de energie al produselor noastre 
• Costuri de operare scăzute pentru clienţii noştri
• Utilizarea energiei pierdute
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Termoolejové etážové pece�

Bakery ovens 

KORNFEIL bakery ovens guarantee 
high productivity while preserving 
the distinct features of handmade 
bread and other bakery products. The 
ovens are distinguished by high baking 
performance, optimal uniform baking, 
and by their capacity to save energy, 
space, and costs. 

Types of baker ovens 

construcţiei, cuptoarele de panificaţie sunt clasificate în 
general conform cu metoda de distribuire a căldurii şi cu 
caracterul mediului de încălzire, în trei categorii.

•  Cuptoare ciclotermice 
Aceste cuptoare funcţionează pe principiul circulării 
aerului cald sub vetrele de coacere, separate 
ermetic de camera de coacere. Cu principiul 
circulării aerului, vatra este încălzită şi sus şi jos prin 
intermediul panoului de coacere. Cuptoarele au ca şi 
caracteristică o bună flexibilitate termică şi asigură 
o curbă optimă a temperaturii, esenţială pentru 
coacerea de înaltă calitate a pâinii de secară-grâu şi 
a celei de grâu. Cuptoarele ciclotermice folosesc ulei 
natural sau ulei termic ca şi conductor de căldură.

 •  Cuptoarele termice pe ulei  
Cuptoare ce se evidenţiază prin uniformitatea ideală 
a coacerii. Transferul de energie este mai eficient şi 
are ca rezultat un consum mai mic comparativ cu 
cuptoarele ciclotermice. Cuptoarele pe ulei folosesc 
uleiul fierbinte ca şi fluid ce realizează transferul de 
căldură, şi circulă în jurul radiatoarelor amplasate 
sub vetrele de coacere. Tehnologia cu ulei termic 
este folosită şi în cazul cuptoarelor cu vetre şi a celor 
cu cărucior. Cuptoarele utilizează ca şi combustibil 
gazul natural sau combustibil lichid şi electricitatea.
folosesc gaz natural, ulei pentru încălzire şi 
electricitate ca şi conductoare de căldură. 

•  Cuptoare electrice  
Aceste cuptoare îşi găsesc utilitatea în general în 
zonele cu disponibilitate redusă de gaz natural 
şi accesibilitate la sursa de energie electrică. 
Cuptoarele noastre electrice sunt proiectate în aşa 
fel încât vetrele individuale sunt controlate separat, 
permiţând coacerea simultană a diferitelor produse 
de panificaţie. Sursa de încălzire este inevitabil 
electricitatea.

Bazat pe propriile specificaţii tehnice şi pe tipul de 
construcţie, cuptoarele de panificaţie se clasifică după: 

Coacere ciclice 

Cuptoare cu vetre 
Aluatul se încarcă pe vetre individuale, amplasate una 
peste cealaltă.

Cuptoare cu cărucior  
Produsele de panificaţie se amplasează pe tăvi de coa-
cere introduse pe cărucioare, ce sunt împinse ulterior 
în interiorul şi în afara dospitoarelor şi a cuptoarelor.

Cuptoare continue

Cuptoare continue tunel  
Aluatul este amplasat pe benzi, trece prin zona de coa-
cere – cuptorul tunel – şi este copt treptat şi continuu 
cu căldura radiată a cuptorelor. Indiferent de modelul 

Cuptoare cu vetre 
şi accesorii 

Cuptoarele cu vetre cu căldură 
radiantă sunt proiectate pentru 
toate tipurile de operaţiuni dintr-o 
brutărie. Căldura ridicată acumulată 
în vetrele de coacere, fac din aceste 
cuptoare soluţia perfectă pentru 
o coacerea pâinii gustoase, poroase 
şi de bună calitate.Tipurile individuale 
ale cuptoarelor de bază cu vetre, se 
diferenţiază prin metoda de distribuire 
a căldurii şi caracterul tipului de 
distribuire a căldurii.

Cuptoarele ciclotermice cu vetre 
• VARIANT

Cuptoare termice pe ulei cu 
vetre 
• ThermoStar 
• ThermoStar classic 
• ThermoLine

Cuptoare electrice cu vetre 
• FORNATA 
• FORNATA MINI a UNI 
• K-Market
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VARIANT

Cuptoarele ciclotermice cu vetre VARIANT 
reprezintă un factor esenţial în coacerea 
de înaltă calitate a pâinii cu termel de 
valabilitate extins. Căldura radiantă 
acumulată în vatra de coacere ceramică 
are capacitatea de a creşte la un volum 
mare chiar şi aluatul moale. Aceste 
cuptoare sunt bine cunoscute în special 
pentru versatilitatea lor, având suprafeţe 
de coacere de la 8 la 31 m², oferind o gamă 
foarte largă de produse ce se pot coace pe 
acest tip de cuptor.

Cuptoarele ciclotermice cu vetre Cuptoare cu vetre

VARIANT V 8/4 V 10/5 V 10/4 V 12/5 V 12/4 V 15/5 V 15/4 V 18/5 V 22/6 V 26/7 V 30/8 V 31/7

Suprafaţă coacere [m²] 8 10 10 12 12 15 15 18 22 26 30 31

Număr vetre [buc] 4 5 4 5 4 5 4 5 6 7 8 7

Dimensiuni suprafaţă coacere

Lăţime [mm] 1 200 1 200 1 200 1 200 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Adâncime [mm] 1 600 1 600 2 000 2 000 1 600 1 600 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 400

Număr circuite încălzire

Circuit simplu • • • • • • • • • • • •

Circuit dublu • • • • • •

Vaporizator dospitor • • • • • • • • • • • •

Înălţime vatră

200 [mm] 4× 5× 4× 5× 4× 5× 4× 5× 6× 7× 8× 7×

230 [mm] 4× 4× 4× 4× 5× 6× 7× 8× 7×



� Cuptoare cu vetre Cuptoare termice cu ulei, pe vetre

ThermoStar
Cuptoarele termice pe ulei cu vetre ThermoStar, cu al suprafeţă de coacere de la 15 la 52 m², 
sunt preferate pentru uniformitatea perfectă a coacerii, bună stabilitate a temperaturii şi 
pentru capacitatea invariabilă de a produce o crustă bine coaptă. În comparaţie cu cuptoarele 
ciclotermice, transferul de energie este mai eficient, rezultând o economie în consum de până 
la 10%. Pentru o mai bună utilizare a spaţiului din brutărie, cuptoarele temice pe ulei pot fi 
echipate cu 4 – 12 vetre unde se pot produce diferite tipuri de produse simultan şi sunt deservite 
dispozitivele Asistent, pentru a le opera.

* Deck oven doors are custom-made using either stainless steel or fireproof glass. 

Care sunt avantajele cuptoarelor 
ThermoStar?

•  Creşterea rapidă a temperaturii şi o bună stabilitate 
a acesteia 

• Uniformitate ideală a coacerii, fluctuând cu ± 1 ºC
• Coacere economică datorită căldurii radiante 

•  Posibilitatea de a produce între 200 şi 1.300 kg de pâine 
pe oră

•  Gamă largă de alegere a cuptorului în varianta cu unul, 
două sau trei circuite

•  Procesarea simultană a diferitelor tipuri de pâine şi 
produse de panificaţie pe vetre individuale 

•  Setare separată a temperaturii pentru fiecare vatră

ThermoStar* TS 15/4 TS 18/5 TS 22/6 TS 26/6 TS 26/7 TS 31/7 TS 30/8 TS 35/8 TS 33/9 TS 39/9 TS 43/12 TS 52/12 

Suprafaţă coacere 
[m²] 

15 18 22 26 26 31 30 35 33 39 43 52 

Număr vetre [buc] 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12 12 

Dimensiuni suprafaţă coacere 

Lăţime [mm] 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Adâncime [mm] 2 000 2 000 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 

Număr circuite încălzire

Circuit simplu • • • •  

Circuit dublu • • • • • • • • 

Circuit triplu • • • • 

Vaporizator dospitor • • • • • • • •

Înălţime vatră

200 [mm] • • • • • • • • • • • • 

230 [mm] • • • • • • • • • • • • 



�Cuptoare cu vetreCuptoare termice cu ulei, pe vetre

ThermoStar Classic
Cuptoarele pe ulei cu vetre şi compacte 
ThermoStar sunt concepute pentru a coace pâine 
de casă şi pâine poroasă la o calitate ridicată. 
ThermoStar Classic asigură performanţa coacerii 
tradiţionale şi reducerea costurilor printr-o curbă 
de temperatură setată cu precizie şi cele mai bune 
caracteristici de coacere. 

Are ca şi caracteristică un sistem unic de microcirculare, 
ce produce o crustă aurie şi crocantă, întâlnită la 
produsele coapte pe vetre mai înalte de 300 mm. 
Combinat cu un boiler pe ulei integrat, ThermoStar 
reprezintă o alternativă eficientă din punct de vedere al 
costurilor pentru cuptoarele convenţionale. 

Care sunt avantajele cuptoarelor 
ThermoStar Classic?
• Excelentă flexibilitate şi stabilitate a temperaturii
•  Uniformitate a coacerii, temperatura vetrei fluctuând 

cu ± 1 ºC
• Coacere de o înaltă calitate datorită căldurii radiante
• Coajă bine coaptă
• Coacere economică cu salvare de energie

ThermoStar Classic TSC 11 TSC 13 TSC 15 TSC 17 TSC 18 TSC 21 TSC 22 TSC 26 

Suprafaţă coacere [m²] 11,3 13,3 14,4 17,3 18 21,6 21,6 25,9 

Număr vetre [buc] 3 3 4 4 5 5 6 6 

Dimensiuni suprafaţă coacere  

Lăţime [mm] 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Lungime [mm] 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 

Înălţime vatră  

300 mm • • • • •  •  •  •  

Ventilator TURBO • • • • • • • • 

Dimensiuni cuptor  

Consum electric [kW] 4  4  4  4  4  4  4  4  

Consum căldură [kW] 80 95 105 125 130 155 155 180 

Temperatură maximă 
de coacere [°C] 300 300 300 300 300 300 300 300 

Tipuri sisteme control şi panouri de operare

H1 manual • • • • • • 

H4 computer 
ThermoClassic • • • • • • • • 

Sistem de control uşă şi evacuare abur

Manual • • • • • • • • 

Pneumatic • • • • • • • • 
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ThermoLine
ThermoLine cuptoare termice tunel pe ulei cu vetre sunt cuptoare multifuncţionale folosite 
de brutăriile moderne mijlocii şi mari pentru a coace o gamă largă, de înaltă calitate, a pâinii şi 
a produselor de panificaţie. Echipate cu vetre tip tunel şi cu o pereche de dispozitive de încărcare 
Asistent Line. Cuptoarele ThermoLine pot fi integrate de asemenea în linii complet automatizate, 
asigurând coacere de înaltă calitate cu aceeaşi uniformitate ideală a coacerii, asigurată şi de 
celelalte cuptoare cu încălzire pe ulei. 

ThermoLine îndeplineşte principalul 
scop acela al coacerii tuturor produselor 
(chifle, baghete, Pâine French, pâine 
împletită etc.) direct pe vetrele de 
coacere cu o crustă inferioară bine 
coaptă. Aluatul este dospit fie pe 
cărucioare fie folosind dospitoare 
continue automate. 

Care sunt avantajele cuptoarelor ThermoStar Classic? 
• Calitate înaltă şi prospeţime a produselor
• Intensitate scăzută a energiei
•  Utilizare versatilă pentru o producţie eficientă de pâine standard şi 

produse de panificaţie
• Coacere efectuată direct pe vatră
• Performaţă ridicată într-un spaţiu limitat

Combinarea dospitoarelor cu cuptoarele ThermoLine 
Pentru a coace pâine de casă de calitate
• Cuptoare cu descărcare manuală a coşurilor pentru dospire
• Cuptoare cu dospire continuă automată

Pentru a coace cornuri, chifle şi alte produse de panificaţie cu forme diferite 
• Cuptoare cu dospitoare continue complet automate
• Cuptoare cu dospitoare şi pre-dospitoare

Cuptoare termice tunel, pe ulei, cu vetreCuptoare cu vetre

*  Cuptoarele sunt proiectate în primul rând pentru a asigura coacere de înaltă calitate  
a produselor de panificaţie şi a pâinii, cu greutăţi cuprinse între 50 gr şi 2.5kg.

ThermoLine 26/7P 31/7P 33/9P 39/9P 43/12P 52/12P 54/15P 65/15P 

Suprafaţă coacere 
[m²]

26 31 33 39 43 52 54 65 

Număr vetre [buc] 7 7 9 9 12 12 15 15 

Dimensiuni suprafaţă coacere  

Lăţime [mm] 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Lungime [mm] 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 

Versiune 

TURBO • • • • • • • • 

Circuit dublu • • 

Circuit triplu • • • • • • 
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Caracteristicile tehnologiei cu ulei termic 

Boilerele termice pe ulei Kornfeil reprezintă „inima” întregului sistem al cuptoarelor pe 
ulei, făcând posibilă conectarea mai multor cuptoare la o singură sursă de căldură. 
Acestea sunt proiectate pentru fluide cu ardere sub presiune şi combustibili gazoşi, 
asigurând energie cuptorului pe ulei. Transferul de energie între boiler şi cuptor este 
asigurat prin conductorul de căldură, uleiul, cu temperaturi cuprinse între 290 şi 300 ºC.

Boilere termice pe ulei

Boilere termice pe ulei sunt 

• parte esenţială a cuptoarelor pe ulei 

• Funcţionarea acestora este complet automatizată

• Solicită instalarea în afara spaţiului de producţie

•  Un panou de control instalat în zona de producţie, indică 
condiţiile de operare şi temperaturile and drain tank

Cuptoare cu vetre

Boiler termic pe ulei  OK140  OK200  OK300  OK500  OK700  OK1000 

Tip construcţie 
vertical / 
orizontal 

vertical / 
orizontal 

vertical / 
orizontal 

vertical / 
orizontal 

vertical / 
orizontal 

vertical / 
orizontal 

Putere calorică [kW] 140 200 300 500 700 1 000 

Temperatură maximă ulei [˚C] 320 320 320 320 320 320 

Volum circulat nominal [m3/hr] 8,6 13,8 20,6 34,4 48 68,9 

Volum boiler [l] 55 116 155 355 440 720 
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Cuptoare modulare FORNATA

Cuptoarele electrice cu vetre FORNATA, dispun de o suprafaţă de coacere de la 4 şi până 
la 22 m² şi îşi găsesc utilitatea în special în brutăriile mici, în patiserii, supermarketuri şi în 
alte zone cu limitarea accesării sursei de gaz natural, sau cu sursă disponibilă de energie 
electrică, furnizând produse proaspete de patiserie de-a lungul întregii zile, cuptoarele 
FORNATA sunt foarte versatile. 

Caracteristici standard ale cuptoarelor 
FORNATA 

•  Coacerea independentă a diferitelor tipuri de produse, 
pe vetre individuale

• Consum redus de electricitate

• Unitate de vaporizare auxiliară

• Număr opţional de vetre

Cuptoare electrice cu vetreCuptoare cu vetre

FORNATA F 4 F 5 F 6.5 F 7.5 F 10 F 12.5 F 15 F 18 F 22 

Suprafaţă coacere 
[m²]

3,6 4,8 6,5 7,5 10 12,5 15 18 22 

Număr vetre [buc] 3 4 5 3 4 5 4 5 6 

Dimensiuni suprafaţă coacere 

Lăţime [mm] 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 800 1 800 1 800 

Adâncime [mm] 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Vaporizator dospitor • • • • • • • • • 

Înălţime vatră

200 [mm] 4× 5× 4× 5× 4× 5× 4× 5× 6× 

230 [mm] 4× 5× 6× 
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FORNATA MINI şi UNI

Cuptoarele modulare electrice FORNATA MINI şi UNI cu o suprafaţă de coacere 
cuprinsă în intervalul 0,5 şi 5 m², sunt potrivite pentru brutăriile mici, pentru patiserii, 
snack-baruri, hoteluri şi alte zone amenajate, asigurând aprovizionarea constantă cu 
produse proaspete de-a lungul întregii zile, ţinând pasul cu comenzile fără niciun efort. 
Cu designul şi nivelul tehnic al echipamentului, FORNATA reprezintă un tip nou de 
serie de înaltă calitate din gama cuptoarelor electrice şi au ca şi caracteristică reglarea 
permanentă a intensităţii rezistenţelor superioare şi inferioare de căldură, pentru 
a asigura o calitate superioară a coacerii. Fiecare vatră are propria unitate de vaporizare. 

Care sunt avantajele cuptoarelor FORNATA MINI şi UNI?

• Instalare şi operare simplă

• Ergonomie maximă

• Consum redus de electricitate

• Număr opţional de vetre (1–6) 

• FORNATA MINI este proiectat pentru spaţiile limitate

Echipamente adiţionale 

• Dospitor amplasat sub cuptor

•  Dispozitiv opţional pentru control şi operare:  
– manual 
– programat

Cuptoare electrice cu vetre Cuptoare cu vetre



12 Cuptoare electrice cu vetreCuptoare cu vetre

FORNATA MINI FM 1 vatră FM 2 vetre FM 3 vetre FM 4 vetre FM 5 vetre FM 6 vetre

Tensiune reţea 
3/N/PE 

AC 50 Hz 
230/400 V

3/N/PE 
AC 50 Hz 

230/400 V

3/N/PE 
AC 50 Hz 

230/400 V

3/N/PE 
AC 50 Hz 

230/400 V

3/N/PE 
AC 50 Hz 

230/400 V

3/N/PE 
AC 50 Hz 

230/400 V

Curent nominal [A] 5,4 10,8 16,2 21,6 27 32,4

Putere nominală 
consumată [kW]

3,5 7 10,5 14 17,5 21

Suprafaţă coacere [m²] 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88

Suprafaţă coacere width [mm] 600 600 600 600 600 600

Adâncime suprafaţă 
coacere [mm]

800 800 800 800 800 800

Temperatură max. [°C] 350 350 350 350 350 350

FORNATA UNI FU 1 vatră FU 2 vetre FU 3 vetre FU 4 vetre FU 5 vetre FU 6 vetre

Tensiune reţea  
3/N/PE 

AC 50 Hz 
230/400 V

3/N/PE 
AC 50 Hz 

230/400 V

3/N/PE 
AC 50 Hz 

230/400 V

3/N/PE 
AC 50 Hz 

230/400 V

3/N/PE 
AC 50 Hz 

230/400 V

3/N/PE 
AC 50 Hz 

230/400 V

Curent nominal [A] 10,5 21 31,5 42 52,5 63

Putere nominală 
consumată [kW]

6,8 13,6 20,4 27,2 34 40,8

Suprafaţă coacere [m²] 0,96 1,92 2,88 3,84 4,80 5,76

Suprafaţă coacere width [mm] 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Adâncime suprafaţă 
coacere [mm]

800 800 800 800 800 800

Temperatură max. [°C] 350 350 350 350 350 350
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K-Market

Cuptoarele electrice cu vetre K-Market sunt folosite în principal în magazinele cu vânzare 
cu amănuntul şi în supermarketuri, pentru finalizarea coacerii produselor pre-coapte. 
Calitatea pâinii coapte în cuptoarele K-Market este comparabilă cu cea a produselor 
proaspete, coapte în brutărie, asigurând produse calde şi crocante de-a lungul întregii 
zile. Cuptoarele K-Market oferă pâinii principalele caracteristici cum ar fi forma şi 
porozitatea. 

Electric Cuptoare cu vetre 

K-Market Standard – un cuptor cu încărcare manuală 
şi descărcare cu lopata

K-Market Confort – un cuptor cu încărcare manuală 
şi descărcare automată în coşuri. 

Care sunt avantajele cuptoarelor K-Market?

•  Pâinea pre-coaptă are termen de valabilitate  
cu 1–2 zile mai mult

• Fără pierderi – producţie bazată pe cererea reală

•  Design pentru brutărie simplă, se potriveşte  
într-un spaţiu de 6m², nu necesită 
echipament tehnologic.

•  Pâinea precoaptă se livrează comercianţilor  
în cutii

•  Finalizarea coacerii poate fi făcută  
de personalul magazinului

Cuptoare cu vetre

K-Market 

Suprafaţă coacere [m²] 1,6 1,1

Suprafaţă coacere width 
[mm]

1 200 1 200

Adâncime suprafaţă coacere 
[mm]

450 450

Număr vetre [buc] 3 2

Putere maximă absorbită 
[kW]

12,5 9,0

Capacitate coacere [kg/oră] 30–40 25-30

Dimensiuni cuptor [mm] 
[adâncime × lăţime × înălţime]

1200 × 1740 × 1960 1 200 x 1 740 x 1 660

Greutate totală [kg] 870 680

Reţea electrică 3 × 400 V / 50 Hz 3 × 400 V / 50 Hz



1� Sisteme de operare şi control pentru cuptoarele cu vetre

Sistemul de 
operare şi control al 
cuptoarelor cu vetre 

Cuptoarele cu vetre dispun de trei 
versiuni de sisteme de control: 
– H1 manual – control manual; 
–  H4 computer – control şi coacere 

programate; 
–  Multi control – sistem de control 

complex. 

Panourile de control digitale ale 
cuptoarelor cu vetre sunt echipate cu 
o tastatură uşor de utilizat, rezistentă 
la apă şi praf, uşor de curăţat, 
acoperită de o folie de protecţie.

Panoul de control 
manual H1

Versiunea circuitului simplu şi al 
circuitului dublu ale panoului de control 
digital H1 include un dispozitiv electronic 
independent ce reglează temperatura şi 
timpul. 

Funcţii programabile pe panoul H1: 

• Activarea de bază

• Temperatura, curba de temperatură, setările de timp

• Volumul de aburi

• Acţionarea uşii

• Controlul evacuării de abur

Panoul de control 
computer H4

Versiunea circuitului simplu şi al 
circuitului dublu ale panoului de control 
computer H4, foloseşte un touch screen 
cu 99 de programe de coacere, afişând 
simultan toate valorile de operare 
importante. 

Funcţii programabile pe panoul H4: 

• Activarea de bază

• Temperatura, curba de temperatură, setările de timp 

• Durata şi intensitatea vaporizării, evacuarea de aburi

• Funcţionarea hotei

• Intervalele de servisare

• Transfer de date pe un PC şi vizualizarea acestora

Cuptoare cu vetre
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Utilizate în toate domeniile industriei de 
panificaţie, de la brutăriile medii focusate 
pe pâinea de calitatea cele făcute în casă 
până la cele mai mari unităţi de producţie 
cu productivitate de până la 40 de 
tone şi cu 20 de tipuri de produse pe zi, 
sistemele Multicontrol reprezintă o linie 
de producţie modernă pentru o coacere 
de înaltă calitate şi performanţă pe 
cuptoarele cu vetre. 

Sisteme de operare şi control pentru cuptoarele cu vetre

Linia automată pentru pâine integrează într-un mod 
unic avantajele operării complet automatizate cu 
producţia pâinii la calitatea home-made, de primă 
clasă. Fiecare componentă a liniilor automate de 
producţie efectuează o funcţie particulară, ce permite 
proiectarea propriei linii cu dospire continuă, în funcţie 
de cerinţele speciale. 

Cu aşezare manuală pe plăcile de dospire 
300–600 kg pâine pe oră 

Cu dospitor continuu  
600–1,700 kg pâine pe oră

MultiControl 
Sistemul de control Multicontrol destinat liniilor  
de pâine automatizate ce includ cuptoare cu vetre

An automated bread line set with 
a MultiControl system 

Cuptoare cu vetre

Dospitor  
tunel

Poziţie pentru 
umezire manuală

Masă  
manipulare

Cuptoare cu vetre  
VARIANT/THERMOSTAR EcoBlockFormare  

pâine

Dospitor pentru 
producţie asortată

Masă  
umezire

ASISTENT SUPER 
180/200

Bandă transportoare 
spre expediţie

Încărcare rapidă 
a pâinilor neformate Fixbox

Acrobat

Cărucior
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Dispozitiv automat de 
încărcare – Asistent

Asigură încărcarea şi descărcarea 
produselor coapte pe vetrele individuale, 
sistemele Asistent sunt echipamente 
inteligente ce uşurează cu mult munca 
oricărui brutar. Operarea lor este 
controlată de computer. 

Accesorii pentru cuptoarele cu vetre – Asistent

Descărcare manuală sau Asistent? 

Folosirea lopeţii pentru încărcarea şi descărcarea 
pâinii poate fi cea mai simplă metodă de operare 
a cuptoarelor cu vetre, dar este şi cea mai solicitantă 
din punctul de vedere al efortului. Puteţi achiziţiona 
o lopată din lemn pentru descărcare, pentru 
a economisi energia brutarului, şi depozitaţi manual 
produsele coapte în cărucioare, unde se pot răci.

Comparativ cu capacitatea brutarilor, Asistentul are 
capacitatea de a opera mai multe vetre simultan, 
uşurând şi totodată accelerând procesul de încărcare şi 
descărcare. Kornfeil furnizează dispozitivul de încărcare 
Asistent pentru 90% dintre cuptoarele cu vetre. Există 
trei tipuri de Asistent, în funcţie de mărimea brutăriei şi 
de capacitatea solicitată.

Cuptoare cu vetre



1�Accesorii pentru cuptoarele cu vetre – Asistent

Asistent Automat
Dispozitivul Asistent Automat este disponibil în aceeaşi vesiune de jumătate de vatră ca 
şi Asistentul Manual, cu unele diferenţe funcţionale; nu este acţionat mecanic, motorul 
este acţionat prin intermediul panoului de comandă. 

Asistent Super
Dispozitivul inteligent de încărcare Asistent Super este o versiune de încărcare 
completă a vetrei complet automatizată. Dispozitiv antrenat mecanic, poate opera 2–3 
cuptoare; sau 1-2 cuptoare în modul simplu. Personalul operator asigură încărcarea 
manuală a aluatului din coşuleţele de dospire şi activează programele de coacere de pe 
panoul de control. 

Dispozitivul de 
încărcare Asistent 
Manual 
Dispozitivul de încărcare Asistent Manual 
încarcă şi descarcă în mod automat produsele 
de panificaţie de pe vetrele individuale. În 
versiunea cu jumătate de vatră, este adecvat 
pentru operarea a 1-2 cuptoare. Funcţiile 
sale de mişcare sunt mecanice, folosind 
contragreutăţi.

Cuptoare cu vetre

Asisent Manual S60/160 S60/200 S90/160 S90/200 S90/240 

Lăţime de lucru [mm] 600 600 900 900 900 

Adâncime de lucru [mm] 1 600 2 000 1 600 2 000 2 400 

Înălţime de lucru [mm] 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 

Greutate [kg] 310 330 370 390 440 

Lungime, inclusiv cuptor [mm] 5 050 5 850 5 050 5 850 6 300 

Asistent Automat 1A 90/160 1A 90/200 

Lăţime de lucru [mm] 900 900 

Adâncime de lucru [mm] 1 600 2 000 

Înălţime [mm] 2 830 2 830 

Lungime, inclusiv cuptor [mm] 5 243 6 043 

Conexiune electrică [mm] 0, 75 0, 75 

Greutate [kg] 420 450 

Asistent Super 2A 120/160 2A 120/200 

Lăţime de lucru [mm] 1 200 1 200 

Adâncime de lucru [mm] 1 600 2 000 

Înălţime [mm] 2 660 2 830 

Lungime, inclusiv cuptor [mm] 5 243 6 043 

Conexiune electrică [mm] 0, 75 0, 75 

Protecţie linie 3 × 400 V / 50 Hz C16 C16 

Greutate [kg] 440 470 
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Asistent Super Automat

Dispozitivul Asistent Super Automat de 
înaltă performanţă se regăsesşte printre 
cele mai des solicitate accesorii pentru 
cuptoarele cu vetre. 

Este o versiune complet automatizată de încărcare 
completă a vetrei, cu operare simplă (1-3 cuptoare) sau 
motorizat (2-3 cuptoare). Asistentul Super Automat 
a fost proiectat în primul rând pentru brutăriile 
de dimensiuni medii, cu capacitate de încărcare 
a produselor cu o greutate redusă (de la 50g) coapte 
direct pe vetrele cuptoarelor, făcând produsele flexibile, 
gustoase şi cu o crustă complet coaptă. 

Dispozitiv de încărcare realizat la comandă 

• Sistem automat de umezire a pâinii 

• Descărcare pentru produsele cu greutate redusă

• Pornire automată al programului de coacere

• Mişcare motorizată între cuptoarele individuale

Cuptoare cu vetre

Asistent Super Automat 2A 180 / 160 2A 180 / 200 2A 180 / 240 

Lăţime de lucru [mm] 1 800 1 800 1 800 

Adâncime de lucru [mm] 1 600 2 000 2 400 

Înălţime [mm] 2 700 2 700 2 700 

Lungime, inclusiv cuptor 
[mm] 

5 315 6 115 6 920 

Conexiune electrică [kW] 1, 5 1, 5 1, 5 

Greutate [kg] 640 690 760 
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5 motive importante pentru a achiziţiona Asistent Line 

• Producerea de până la 2.000 kg / oră

• Costrucţia destinată folosirii in regim industrial

• Încărcarea şi descărcarea produselor ce cîntăresc între 50 şi 2.500 g 

• Poate încărca eficient până la 15 cuptoare cu vetre

• Capacitate de coacere eficientă într-un spaţiu limitat. 

Echipamentele de înaltă performanţă Asistent Line sunt cele mai rapide 
dispozitive pentru încărcarea cuptoarelor cu vetre Multi Control, pe o linie 
complet automatizată. Poate încărca până la 6 cuptoare cu 40 de vetre, 
construcţia sa heavy-duty permite operarea timp de 24 ore pe zi, producând 
până la 2000 kg de pâine pe oră.

Dispozitivul de încărcare Asistent Line

Cuptoare cu vetre

Linie Asistent Dispozitiv încărcare Dispozitiv încărcare şi descărcare

AL  
07/200 S

AL 
09/200 S

AL 
12/200 S

AL 
15/200 S

AL 
07/240 S

AL 
09/240 S

AL 
12/240 S

AL 
15/240 S

AL 
15/280 S

AL 
07/200 V

AL 
09/200 V

AL 
12/200 V

AL 
15/200 V

AL 
07/240 V

AL 
09/240 V

AL 
12/240 V

AL 
15/240 V

AL 
15/280 V

Lăţime de lucru 
[mm]

1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Adâncime de 
lucru [mm]

2 000 2 000 2 000 2 000 2 400 2 400 2 400 2 400 2 800 2 000 2 000 2 000 2 000 2 400 2 400 2 400 2 400 2 800

Dimensiuni

Lăţime [mm] 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600

Adâncime 
[mm]

3 400 3 400 3 400 3 400 3 750 3 750 3 750 3 750 4 000 3 400 3 400 3 400 3 400 3 750 3 750 3 750 3 750 4 000

Înălţime [mm] 3 300 3 750 4 400 6 100 3 300 3 750 4 400 6 100 6 100 3 300 3 750 4 400 6 100 3 300 3 750 4 400 6 100 6 100

Conexiune electrică 3× 400 V / 50 Hz

Alimentare 
electrică [kW]

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Protecţie linie C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A

Greutate [kg] 1 400 1 400 1 800 2 000 1 600 1 800 2 000 2 300 2 500 1 400 1 600 1 800 2 000 1 600 1 800 2 000 2 300 2 500
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Akrobat & Fixbox
Staţia automată de transfer Akrobat & Fixbox

Staţia automată Akrobat & Fixbox reprezintă un dispozitiv super-structural încorporat în 
liniileautomate pentru pâine Multi Control, folosind pânză pentru a manevra uşor aluatul 
dospit, pentru o încărcare rapidă în cuptoarele cu vetre.

Aluatul este încărcat manual pe plăcile cu suprafaţă din 
pânză, inserate în cărucioare speciale, şi lăsate să crească în 
dospitor. Când aluatul este gata, căruciorul este inserat în 
staţia Akrobat & Fixbox, care îl încarcă automat în cuptor.

Încărcare rapidă şi uşoară a aluatului dospit.

Intervalul de timp de la introducerea căruciorului în staţia 
de transfer şi încărcarea aluatului pe vatra pre-încălzită 
a cuptorului este de aproximativ de 30 secunde. Aluatul 
poate fi foarte moale, cu conţinut ridicat de apă, lucru are 
un efect foarte bun asupra porozităţii de la final.

Staţia Akrobat & Fixbox este potrivită pentru încărcarea 
bucăţilor de aluat cu greutăţi cuprinse între 300 şi 2.500 g, 
din făină de grâu, făină integrală şi păine tradiţională, 
ciabatta, pâine arabă şi produse cu greutate redusă, 
începând de la 100g.

Akrobat & Fixbox în combinaţie cu mesele 
de umezire

Sistemul de umezire sprinkler – aluatul este umezit prin 
pulverizare

Sistem de umezire cu perie – aluatul este umezit cu 
o perie rotativă, ce imită lucrul manual al unui brutar, ce 
îndepărtează cu grijă făina de pe aluat. Efectul rezultat 
este o culoare lucioasă, aurie atât păinii cât şi a altor 
produse de panificaţie.

Accesorii pentru cuptoarele cu vetre Cuptoare cu vetre

Akrobat & Fixbox Akrobat 
180 / 200

Akrobat 
180 / 240

Fixbox 
180 / 70

Fixbox 
180 / 80

Dimensiuni tăvi 
[mm]

1800 × 700 1800 × 800 1800 × 700 1800 × 800

Număr tăvi [buc] 9–12 9–12 9–12 9–12

Consum electric 
[kW]

1,35 1,35 0,05 0,05
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Masa de alimentare

Mesele de alimentare sunt dispozitive multifuncţionale destinate efectuării transferului 
rapid al aluatului pe dispozitivul de încărcate Asistent. Mesele de alimentare deserveşte şi 
la crestarea şi presărarea automată a bucăţilor de aluat cu sare şi chimen sau cu seminţe 
de susan. Aceste dispozitive reprezintă o verigă inteligentă şi variabilă în procesul de 
coacere, contribuind la atingerea performanţei dispozitivelor de încărcare Asistent.

Accesorii pentru cuptoarele cu vetre Cuptoare cu vetre

Masa de alimentare AS-01 AS-02 AS-03

Lăţime [mm] 1 955 1 955 2 092

Lungime [mm] 2 080 (2 480) 2 080 (2 480) 2 080 (2 480)

Înălţime [mm] 850 920 953

Suprafaţă lucru [mm] 1 800 × 2 000 (2 400) 1 800 ×2 000 (2 400) 1 800 × 2 000 (2 400)

Consum electric [kW] 0,7 1,7 1,0
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Cuptoare cu cărucior 

Concepute iniţial pentru coacerea produselor obişnuite şi a produselor dulci, a produselor 
de patiserie şi a produselor cu valabilitate extinsă, cuptoarele cu cărucior reprezintă în zilele 
noastre echipamente standard în majoritatea brutăriilor moderne, de toate categoriile. 
Utilizarea cuptoarelor cu cărucior asigură brutăriilor o suprafaţă mare de coacere într-un 
spaţiu redus, mărind capacitatea de producţie.

Rotomax Midi 
Cuptoarele rotative cu cărucior Rotomax Midi 

Cuptoarele Rotomax Midi cu un singur cărucior rotativ sunt concepute pentru a efectua 
o coacere standard. Parametrii acestor cuptoare le recomandă pentru procesarea tuturor 
tipurilor de produse de cofetărie, turtă dulce şi patiserie.

Procesul de coacere al cuptoarelor rotative se bazează pe 
un program controlat de mişcare a aerului pentru a reduce 
consumul de energie fără a usca excesiv produsele, având 
ca rezultat o coajă crocantă şi fină. Alimentarea cuptoarelor 
Rotomax Midi din oţel inoxidabil poate fi gazul natural, 
combustibilul lichid sau curentul electric.

Rotomax Midi 12G Midi 12E Midi 10G Midi 10E

Suprafaţă coacere 
[m²] 

12 12 10 10 

Număr tăvi 
coacere [buc]

15–20 15–20 15–20 15–20 

Dimensiuni tăvi 
coacere [mm]

580 / 980 580 / 980 580 / 780 580 / 780 

Agent termic gaz / ulei electricitate gaz / ulei electricitate
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Rotomax
Cuptoare cu cărucior

Destinate coacerii unei game mari de produse de panificaţie  
la o calitate superioară, cuptoarele rotative cu cărucior Rotomax 
au aplicabilitate universală. 

Avantajele cuptoarelor 
Rotomax

• Flux controlat al aerului

•  Coacere continuă – schimb 
neîntrerupt al cărucioarelor

• Acţionarea automată a uşilor

• Coacere a unui cărucior pe rând

Design-ul robust din oţel inoxidabil nu 
garantează doar perioada lungă de viaţă 
a cuptorului, ci şi funcţionarea continuă 7 zile 
pe săptămână, 24 de ore pe zi. O unitate 
performantă ce realizează schimbul de 
căldură şi izolaţie efectivă, asigură stabilitatea 
temperaturii. Alimentarea se face cu gaz 
natural, combustibil lichid sau curent electric.

Thermomax
Cuptoare cu cărucior, pe ulei, Thermomax 

Folosind acelaşi sistem de coacere, prin intermediul căldurii 
radiate ca şi cuptoarele cu vetre. Cuptoarele pe ulei cu cărucior 
Thermomax, coc produse de panificaţie de o calitate ridicată, cum 
ar fi chifle, rulouri, pâine în tavă, pâine French, baghete, la fel ca şi 
o varietate de pâine specială. 

Caracteristici standard ale 
cuptoarelor Thermomax 

•  Utilizare universală a cuptorului cu 2 sau 3 
cărucioare.

• Control şi utilizare uşoară pe calculator
•  Microcirculaţia aerului pentru o mai bună 

calitate şi culoare a crustei - ventilator 
Turbo

•  Productivitate mare – utilizare maximă 
a capacităţii cuptorului

Datorită construcţiei şi manevrării tăvilor, 
aceste cuptoare pot fi privite şi precum 
cuptoare cu vetre cât şi precum cuptoare 
cu cărucior, ce asigură confort ridicat 
în timpul operării, coacere uniformă, 
operare uşoară şi calitate constantă 
a produselor. Agentul termic este fie gazul 
natural fie combustibilul lichid.

Versiune cu două cărucioare  

Versiune cu trei cărucioare

Rotomax 12G COM 12E COM

Suprafaţă coacere [m2] 12 12

Număr tăvi coacere [buc] 13–20 13–20

Dimensiuni tăvi copt [mm]
580 / 980 
580 / 780

580 / 980 
580 / 780

Agent termic gaz / ulei electricitate

Thermomax T 9 T 11 T 12 T 14 T 18 T 21

Suprafaţă coacere [m3] 9 11 12 14 18 21, 5

Număr vetre [buc] 10 12 10 12 10 12

Tăvi coacere

Dimensiuni [mm] 580/780 580/ 780 580/980 580/980 580/980 580/980

Număr cărucioare per 
cuptor [buc]

2 2 2 2 3 3

Înălţime vatră [mm] 130 108 130 108 130 108

Dimensiuni cuptor

Lăţime [mm] 1 500 1 500 1 700 1 700 1 500 1 500

Adâncime [mm] 2 430 2 430 2 430 2 430 2 860 2 860

Înălţime [mm] 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750

Consum căldură [kW] 55 60 65 70 100 116



2� Cuptoare tunel continuu Cuptoare tunel continuu

Cuptoarele ThermoRoll sunt cuptoare 
continue cu bandă, pe ulei, moderne, 
cu program de control şi operare a tuturor 
funcţiilor. 

Au fost proiectate pentru satisfacerea nevoilor 
brutăriilor medii şi mari pentru coacerea la o calitate 
înaltă a cantităţilor mari de produse de panificaţie albe 
cum ar fi franzele, chifle, chifle Kaiser, rulouri, pâine 
French şi pâine la tavă.

ThermoRoll este disponibil în modelele cu 1 sau 2 vetre, 
pentru a economisi spaţiu, este combinat frecvent 
cu o linie de formare continuă, complet automată. 
Întreaga linie este complet automatizată şi operată 
prin program de control.

Caracteristici standard ale cuptoarelor 
ThermoRoll 

•  Coacere cu căldură radiantă pentru producţia 
continuă a produselor de panificaţie. 

•  Distribuirea ideală a căldurii şi reglarea sa precisă până 
la 1ºC

•  Transfer uşor între diferitele produse de panificaţie

•  Operare economică – consum redus de energie 
electrică mulţumită sistemului termic pe ulei, ce 
efectuează trasferul de energie. 

•  Utilizarea eficientă a energiei de alimentare, la 
începutul şi la sfârşitul coacerii.

•  Reglare precisă a presiunii aburuluila intensitatea 
superioară şi cea inferioară a coacerii.

ThermoRoll

ThermoRoll TR 
25/2000

TR 
30/2000

TR 
35/2000

TR 
38/3000

TR 
45/3000

TR 
54/3000

TR DUO 
50/2000

TR DUO 
60/2000

TR DUO 
70/2000

TR DUO 
75/3000

TR DUO 
90/3000

TR DUO 
105/3000

Suprafaţă coacere [m²] 25 30 35 38 45 54 50 60 70 75 90 105

Număr vetre [buc] 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Lăţime bandă coacere 
[mm]

2 100 2 100 2 100 3 100 3 100 3 100 2 100 2 100 2 100 3 100 3 100 3 100

Lăţime totală cuptor [mm] 3 100 3 100 3 100 4 200 4 200 4 200 3 100 3 100 3 100 4 200 4 200 4 200

Lungime totală cuptor 
[mm]

14 855 17 430 20 005 14 855 17 430 20 005 14 855 17 430 20 005 14 855 17 430 20 005

Înălţime cuptor [mm] 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Număr unităţi [buc] 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7

Număr cicluri termice 3 3 3–5 3 3 3–5 3 3 3–5 3–5 3–5 3–5

Consum electric [kW] 9 9 9 9 9 9 18 18 18 18 18 18

Putere calorică [kW] 130 160 180 180 200 240 230 280 330 350 420 490



2�Accesorii pentru brutării Dough proofing 

Accesorii pentru 
brutării 

Dospitoarele cu grup generator 
reglabil asigură dospirea corectă 
a aluatului la temperatură şi umiditate 
optimă şi constantă. Acestea asigură 
condiţiile esenţiale pentru a asigura 
pâinii forma şi aspectul potrivit.

Dospitoare tradiţionale 
şi tunel
Dospitoarele tradiţionale şi cele tunel 
proiectate pentru brutăriile de dimensiuni 
medii facilitează procesul de dospire 
în cărucioare, cu aluat pentru pâine în 
coşuleţe şi cu alte produse amplasate 
liber pe tăvi sau platouri. 

Dospitoarele confecţionate la comandă sunt disponibile 
în modelul din oţel inoxidabil şi cu două tipuri de 
control: manual sau program de control integrat şi 
reglarea temperaturii şi a umidităţii.

Folosind căldura pierdută pentru a încălzi dospitoarele 
şi căldura de la cuptoarele cu vetre pentru a obţine 
abur pentru umiditate suficientă, dospitoarele 
consumă foarte puţină energie electrică, doar pentru 
funcţionarea ventilatoarelor şi a sistemului de control. 
Dacă nu există căldură pierdută care să poată fi 
recuperată, dospitoarele pot fi echipate cu sistem 
electric pentru grupul generator.

1 100 × 2 600 mm

2 000 × 2 600 mm
2 200 × 3 400 mm

3 150 × 2 600 mm 3 150 × 3 400 mm (3 150 × 2 600 mm)

4 000 × 3 600 mm (4 000 × 2 600 mm)

4 000 × 3 400  mm (4 000 × 2 600  mm)
6 000 × 2 600 mm

6 000 × 3 400 mm (6 000 × 2 600 mm) 

DOSPITOR K1

DOSPITOR K3

DOSPITOR K6

DOSPITOR K4

DOSPITOR K2

DOSPITOR TUNEL K3

DOSPITOR TUNEL K4

DOSPITOR TUNEL K2

DOSPITOR TUNEL K6

Dimensiuni:

Dimensiuni:

Dimensiuni:
Dimensiuni:

Dimensiuni:

Dimensiuni:

Dimensiuni:

Dimensiuni:
Dimensiuni:



2� Dough proofingAccesorii pentru brutării 

Accesorii pentru dospitoare
Sisteme de aer condiţionat pentru 
dospitoare

Asigurând calitate şi dospire uniformă, 
sistemele de aer condiţionat reprezintă 
o parte esenţială a dospitoarelor închise şi 
a celor tunel. Umiditatea şi temperatura 
sunt 2 factori esenţiali în dospirea 
aluatului. 

• Încălzire cu căldura recuperată de la cuptoare
•  Abur – de la cuptoarele Kornfeil sau de la un 

vaporizator cu ultrasunete

Operare:
• Manuală
• Programată

Dospitoare continue 
pentru automatizări 
complete 

Dospitoarele continue sunt proiectate 
special pentru a fi folosite alături de 
cuptoarele cu vetre. În cazul dospitoarelor 
complet automatizate, procesul de 
dospire, inclusiv alimentarea şi evacuarea 
pe masa de alimentare, este programabil.

Aluatul din făină de secară este lăsat să crească în 
coşuleţe şi aluatul din făină de grâu în jgheaburi sau 
liber, pe tăvi, mişcându-se în mod continuu în dospitor. 
Când aluatul este gata, este încărcat cu atenţie 
pe vetrele individuale sau pe secţiunile cuptorului 
tunel termic. Această tehnologie poate fi folosită de 
asemenea şi pentru aluat foarte moale, cu conţinut 
ridicat de apă, având ca rezultat produse poroase. 
După ce aluatul a crescut, este transferat pe masa de 
alimentare, un element de legătură dintre dospitorul 
continuu şi dispozitivul de încărcare Asistent, care 
ulterior va încărca produsele, în 30 de secunde, pe 
cuptorul cu vetre preîncălzit sau pe banda cuptorului 
tunel cu vetre mutiple.

Dospitoarele continue pot lucra alături de cuptoarele 
tunel cu încălzire pe ulei.

Mulţumită sistemului de aer condiţionat KLIMAC – 
COM programabil, puteţi atinge o calitate constantă 
a produselor şi control asupra procesului de dospire, 
direct prin intermediul computerului. 

Parametri garantaţi:
• Temperatură maximă 45°C
• Interval umiditate 50 – 90%

Diferite tipuri la alegere conform cu tipul de cuptor 
utilizat şi cu sursele de energie disponibile:

•  KA-E - sistem electric de aer condiţionat (încălzire şi 
umidificare electrică)

•  KA-E COMBI (încălzire cu căldura recuperată şi 
încălzire secundară electrică, umidificare electrică)

•  KA-Combi – system de aer condiţionat (încălzire 
cu căldura recuperată, umidificare – abur de la 
cuptoarele cu vetre) 

•  Combi ULTRA (încălzire cu căldura recuperată, 
umidificare realizată prin ultrasunete)
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Refrigerearea şi 
congelarea aluatului 

Conceput pentru a eficientiza 
producerea bunurilor coapte, 
dispozitivele pentru refrigereare şi 
congelare, inclusiv dospitoarele K-Stop, 
congelatoarele cu şoc termic K-IC şi 
unităţile de refrigerare sau depozitare 
la rece, asigură prospeţimea aluatului 
pentru cel puţin 7 zile.

Refrigerarea şi congelarea aluatului 

Dospitoare K-Stop 

Principalul avantaj al acestor dospitoare constă în abilitatea lor de a conserva 
ingredientele pentru perioade mai lungi de timp, minimizând costurile de producţie. 
Alte beneficii includ: 

•  Utilizarea eficientă a liniei de producţie şi 
a resurselor umane

• Creşterea productivităţii muncii

• Scăderea costurilor

• Calitate constantă a produsului

•  Reacţie flexibilă la comenzile 
neanticipate

Accessorii

Dospitoare K-Stop   
Model tunel

K-STOP/P4 
2 × 2 uşi 

K-STOP/P6 
2 × 2 uşi 

K-STOP/P10 
2 × 2 uşi 

K-STOP/P12 
2 × 2 uşi 

Dimensiuni [mm]  
(lungime/lăţime/înălţime)

2610 × 
2200 × 

2500 

3800 × 
2200 × 

2500 

4850 × 
2200 × 

2500 

7000 × 
2200 × 

2500 

Număr cărucioare [buc] 4 6 10 12 

Consum
–10 °C /  

11 kW / 25 A 
–10 °C / 

 15 kW / 30 A 
–10 °C /  

20 kW / 40 A 
–10 °C /  

25 kW / 50 A 

Interval temperatură [°C]
De la –12 

la +40
De la –12 

la +40
De la –12 

la +40
De la –12 

la +40

Dospitoare K-Stop 
Modelul fără trecere

K-STOP/10 
2 × 2 uşi 

K-STOP/4 
1 × 2 uşi 

K-STOP/6 
2 × 1 uşi 

K-STOP/10 
2 × 1 uşi 

K-STOP/12 
2 × 1 uşi 

K-STOP/12 
2 × 2 uşi 

Dimensiuni [mm]  
(lungime/lăţime/înălţime)

4850 × 
2200 × 

2500 

2500 × 
2200 × 

2500 

3100 × 
2200 × 

2500 

4850 × 
2200 × 

2500 

5500 × 
2200 × 

2500 

5500 × 
2200 × 

2500 

Număr cărucioare [buc] 10 4 6 10 12 12 

Consum
–10 °C /  

20 kW / 40 A 
–10 °C /   

11 kW / 25 A
–10 °C /   

15 kW / 30 A
–10 °C /   

20 kW / 40 A
–10 °C /   

25 kW / 50 A
–10 °C /   

25 kW / 50 A

Interval temperatură [°C]
De la –12 

la +40 
De la –12 

la +40 
De la –12 

la +40
De la –12 

la +40
De la –12 

la +40
De la –12 

la +40



2� Refrigerarea şi congelarea aluatului 

Congelatoarele sunt echipate cu senzori de tempera-
tură la contact, amplasaţi la intrare şi la ieşire, măsu-
rând în mod continuu temperatura în miezul aluatului 
şi afişând timpul corect de congelare.

Ce este congelarea cu şoc termic? 

Obiectivul congelării cu şoc termic este acela de a opri 
toate procesele enzimelor şi a fermenţilor, conservând 
structura aluatului şi umplutura în stare intactă şi 
de a opri şi atenua revenirea agenţilor de întărire, 
suprimând învechirea.

Pentru toate produsele de panificaţie este crucial să se 
depăşească foarte repede punctul critic de temperatură 
în miezul aluatului – -6 sau -7˚C – pentru a preveni 
formarea cristalelor mari de gheaţă. 

K-IC blast freezers 

Congelatoarele cu şoc termic sunt concepute pentru congelarea rapidă, în profunzime şi 
pentru depozitarea pe termen lung a materiilor prime şi a produselor pre-coapte.

Accessorii

Congelatoare cu şoc termic Congelator cu 1 
cărucior  

K-IC/P1, K-IC/1

Congelator cu 2 
cărucioare  

K-IC/P2, K-IC/2

Congelatoare cu 4 
cărucioare   

K-IC/P4, K-IC/4

Dimensiuni cărucior [mm]
580 × 980 / 20 

nivele 
580 × 980 / 20 

nivele 
580 × 980 / 20 

nivele 

Greutate produs  [kg] 50 50 50

Număr produse pe tavă [buc] 30 30 30

Număr straturi pe cărucior [buc] 20 20 20

Greutate totală a produselor per cărucior [kg] 30 30 30

Greutate cărucior [kg] 32 32 32

Temperatură target în inima produsului [°C]  -7  -7  -7

Timp până la atingerea temperaturii ţintă [min]  18  20  24

Frecvenţă cărucior [min]  18  10  10

Productivitate pe oră [cărucior/oră]  3,3  6  10 

Productivitate pe oră [kg/oră]  100  180  300

Consum electric mediu [kW/oră]  10  18  30



2�Umezirea

Unităţi de umezire 

Unitatea de umezire Kornfeil este 
concepută pentru a umezi produsele 
amplasate pe cărucior. Este folosită pentru 
umezirea aluatului înainte de coacere şi 
pentru răcirea produselor coapte. 

4 motive principale pentru folosirea 
unităţilor de umezire 
• Proces simplu şi rapid

• Umezire uniformă

• Curat şi igienic

• Cantitatea de apă poate fi presetată

• Apa neutilizată este evacuată

Umezirea aluatului 

Procesul de umezire a aluatului înainte 
de a fi încărcat pe vatră sau în cuptorul 
tunel continuu, îmbunătăţeşte calitatea 
şi aspectul produsului final. Umezirea 
adiţională este necesară uneori pentru 
produsele finite, pentru a le mări 
perioada de valabilitate.

Accessorii

VB 100 580 × 780 / 
20 nivele 

580 × 980 / 
20 nivele 

Dimensiuni

Lăţime [mm] 1 226 1 226

Adâncime [mm] 1 694 1 694

Înălţime [mm] 2 414 2 414

Sursă alimentare 
230 VAC /  

1 kW / 50 Hz
230 VAC /  

1 kW / 50 Hz

Presiune apă 2.5 bar 2.5 bar
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Benzile transportoare 
şi departamentul de 
expediţii 

Sistemul benzilor transportoare 
asigurătransportul automat al 
produselor din cuptoare şi din liniile 
de producţie către zona de expediţie. 
Funcţia lor adiţională este aceea de 
a răci parţial produsele.

Benzile transportoare 
Dispozitivul Asistent descarcă produsele coapte din 
cuptor şi le transferă pe banda transportoare care 
le transportă direct la departamentul de expediţii. 
Funcţionarea benzii transportoare este complet 
automatizată şi perfect sincronizată cu restul 
componentelor liniei de producţie. Banda transportoare 
poate urca sau coborâ treptat; forma şi dimensiunile 
sale pot fi proiectate conform cu solicitările ambientale 
şi ale clientului. 

Spirala jgheab 
Această componentă a sistemului de benzi 
transportoare permite transportului de pâine să 
coboare rapid într-o poziţie din care produsele să poată 
fi descărcate de pe masa rotativă sau prin dispovitivul 
de numărare.

Dispozitivul de numărat 
produse 
Facilitând descărcarea treptată a produselor coapte, 
dispozitivul de numărare amplasat la capătul sistemului 
benzi transportoare înregistrează informaţia referitoare 
la cantitatea şi tipul de produse, transmiţând-o în baza 
de date centrală a brutăriei.Pâinea coaptă se roteşte pe 
benzile rotative îninte de a fi eliberată, bucată cu bucată. 
Descărcarea treptată este monitorizată de către senzorul 
de la final. Există două tipuri de numărătoare KAL/R1 şi 
KAL/R2, în funcţie de mărimea suprafeţei de coacere.

Benzile pentru descărcare 
Acest segment al sistemului de benzi transportoare, 
echipat cu  o unitare independentă pentru reglarea vitezei 
şi acţionării, este folosit la preluarea produselor de pe 
banda transportoare. Este modelul nostru care salvează 
cel mai mult spaţiu.

Benzile pentru umezire 
Această bandă pentru umezire, operată în mod 
automat, este o componentă a sistemului de benzi 
transportoare, şi asigură umezirea pâinii coapte.

Masa rotativă 
Acest terminal utilizat pentru descărcarea pâinii, 
reprezintă o alternativă economică la dispozitivul de 
numărat produse. Poate deservi integral o vatră.

Benzi transportoare şi departamentul de expediţiiAccessorii

Numărător pâine KAL / R1 KAL / R2

Dimensiuni vatră [mm] 1 800 × 2 000 1 800 × 2 400

Consum electric [kW] 1,5 1,5

Dimensiuni [mm] 
[lăţime/înălţime/lungime]

1 567 × 900 × 4 500 1 567 × 900 × 5 500



�1AccessoriiVizualizarea procesului de coacere

Vizualizarea procesului 
de coacere

În afară de a asigura controlul continuu 
asupra procesului de producţie, sistemul 
de control asigură de asemenea 
analize esenţiale pentru îmbunătăţirea 
eficienţei producţiei de pâine sau 
produse de panificaţie.

Reglările liniei şi operarea acesteia sunt efectuate 
de către coordonatorul de producţie folosind panoul 
de control central sau computerul inginerului de 
producţie. Având în vedere drepturile de utilizare ale 
sistemului, doar personalul autorizat poate seta şi 
regla parametrii de coacere; alti utilizatori pot doar 
să iniţieze programe de coacere, şi nu pot interveni 
asupra parametrilor de coacere presetaţi.

Transferul de date este efectuat prin intermediul reţelei 
Ehernet. Echipamentul poate fi integrat în reţeaua 
de calculatoare deja existentă, ca urmare facilitează 
conexiunea sistemului de vizualizare la calculatoarele 
locale. Calculatorul monitorizează de asemenea şi 
erorile de funcţionare şi notifică utilizatorul în cazul 
unei situaţii neobişnuite. Unele dintre particularităţile 
sistemului este posibilitatea de a vizualiza, edita, printa 
şi salva (memora) programe de coacere.

Sistemul de vizualizare face posibilă şi monitorizarea 
şi optimizarea toate procesările de energie din 
brutărie. Brutarul poate vedea fie dacă se produce 
acumularea de căldură, unde este utilizată, fie dacă 
are loc o pierdere de energie. Accesul şi vizualizarea 
de la distanţă îi permit brutarului să reacţioneze cu 
flexibilitate la orice modificare asupra sistemului şi în 
timpul ciclurilor de lucru.

Avantaje
•  Control perfect asupra producţiei 

indiferent de locaţia în care vă aflaţi

•  Posibilitatea salvării datelor pentru 
a evalua eficient producţia

•  Service on-line pentru diagnoză imediată

• Evaluare uşoară a producţiei

Management Şef producţie Calculator acasă

Lan Switch
Internet

Ethernet

Întreţinere

Telefon mobil
Mesaje SMS de  

eroare  
(management, şef 

producţie, ...)

Panou PLC

Co
ne

xi
un

e 
G

SM
 s

ec
ur

iz
at

ă

Telefon mobil –  
personal brutărie

Mesaje SMS de eroare serviciul  
on-line Kornfeil

Multi control K-VAR-5, K-TS-5

Serviciu on-line 
Kornfeil
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Utilizarea energiei 
recuperate de la 
cuptoare 

Pentru eficienţa maximă a funcţionării 
brutăriei, fără pierderi de energie, 
Kornfeil oferă un echipament construit 
la comandă, capabil să salveze până 
la 25% din energia admisă, reglând 
evacuarea de abur şi gaze de ardere, 
contribuind la funcţionarea ecologică 
a brutăriei.

EkoBlok Bypass

Ekoblok-ul este un echipament ecologic 
ce completează procesarea energiei 
recuperate, gazelor de ardere, a aburului şi 
a uleiului termic din boilere. Reduce gradul 
de poluare a gaselor arse din emisiile de 
CO2 produse de cuptoarele individuale, 
protejând astfel mediul înconjurător. 

Procesarea energiei 

Funcţii programabile ale EkoBlok-ului 

• Reglarea temperaturii apei de încălzire
• Contorizarea şi evaluarea căldurii pierdute
•  Reprezentarea grafică a temperatrilor sistemului  

şi a productivităţii 
• Condiţiile de operare ale sistemului
• Siguranţa operării

Accessorii

Ekoblok-ul în combinaţie cu bypass-ul automat 
Kornfeil, constituie un sistem ideal pentru orice 
brutărie. Sistemul Bypass Kornfeil asigură funcţionarea 
brutăriei în condiţii complete de siguranţă chiar şi în caz 
de surplus de energie, evacuând gazele arse de la cuptor 
şi aburul, departe de schimbătoarele Ekoblok.

RotoMAX
VARIANT

Aer evacuat la temperatura 
maximă de 50 °C

Gaze arse şi abur

Turn răcire

Dospitor K2

TUV

Unitate de combinare căldură 
şi electricitate (CHP) – 
echipament ce produce 
electricitate folosind 
gazele naturale

Aer condiţionat

Apă uz 
menajer caldă

ÚT

Bazin acumulare 
pentru încălzire

Dispozitiv răcire
prin absorbţie

Bazin acumulare
cu lichid de răcire

+3°

Răcire produs

CICLU TERMICCICLU RĂCIRE

Încălzire

( 250°C) ( 250 °C)

( 80 °C)

(8 °C) (80 °C)

Distribuitor



��Procesarea energiei Accessorii

Bypass EkoBloks 

Date tehnice EkoBlok I EkoBlok II EkoBlok III EkoBlok IV EkoBlok V EkoBlok VI

Capacitate maximă 
arzătoare [kW]

120 200 300 400 600 800

Volum minim al rezervoarelor 
de apă [l]

1500 3000 4000 5000 6000 8000

Temperatura aerului evacuat 
[°C]

50–60 51–60 52–60 53–60 54–60 55–60

Temperatura maximă a apei 
din circuitul primar [°C]

95 95 95 95 95 95

Temperatura maximă a apei 
din circuitul secundar [°C]

40 40 40 40 40 40

Diametru ţevi alimentare 
[mm]

180 180 180, 250 180, 200
180, 250, 

350
180, 250, 
350, 400

Diametru ţevi evacuare [mm] 180 200 230 260 350 400

Linie apă G 1/2” G 1/2” G 1/2” G 1/2” G 1/2” G 1/2”

Apă evacuată >DN50 >DN51 >DN52 >DN53 >DN54 >DN55

Capacitate încălzire – circuit 
primar

G1” G1” G 1 1/2” G 1 1/2” G 1 1/2” G2”

Presiune linie apă – circuit 
secundar

G1” G1” G1” G1” G1” G1”

Conexiune electrică [kW] 0,95 0,95 2 2 3,5 3,5

Protecţie linie 3x400 V / Hz C16A C16A C20A C20A C20A C20A

Volum apă [l] 135 270 420 540 540 830

Greutate netă [kg] 380 615 865 1027 1050 1600
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Proiecte axate pe 
energie şi răcire prin 
absorbţie 

În completare la producerea 
cuptoarelor pentru brutării, 
Kornfeil a fost implicat de mult 
timp în proiecte pentru producerea 
energiei, cu potenţial de recuperarea 
costurilor cu energia şi cu întreaga 
funcţionare a brutăriei. Acest scop 
poate fi atins, profitând de: 

1. tehnologii moderne de reducere a costurilor ce 
pot fi aplicate în procesele de coacere şi dospire 
cu utilizare maximă a energiei primare pentru 
coacere şi producere de abur;

2. energia pierdută sub formă de gaze eşapate şi 
abur utilizat ce pot fi procesate mai departe de 
către EkoBlok.

Urmând aplicarea cu succes a sistemului Ekoblok 
în multe domenii de activitate, Kornfeil continuă să 
lucreze la multe proiecte în ţările europene pentru 
a ajuta brutăriile să-şi atingă cererile legate de energia 
folosită. Rezultatul constă în dispozitive complet 
automatizate, pentru economisirea energiei: 

• utilizând energia pe tot parcursul anului

• încălzire dospitoare şi incintă brutărie

• răcirea zonei de lucru şi a produselor

• producerea aburului tehnologic

• posibilitatea de furnizare aer condiţionat

• măsurarea şi reglarea sistemelor încorporate 

• afişarea evaluărilor energiei curente ale brutăriei

Răcire prin absorbţie 

În îmbinare cu Ekoblok-ul, utilizând energia recuperată 
după ce a fost eliberată de cuptoare, răcitoarele prin 
absorbţie constituie un sistem ecologic de reducere 
a cheltuielilor, optimizând consumul de energie al 
brutăriei. Sistemul de răcire prin absorbţie răceşte 
căldura recuperată – apa fierbinte (850 ° C) –  
până la 8–100 °C, şi apoi poate fi folosită pentru:

• aer condiţionat pentru zona de producţie şi expediţie

• răcirea zonei de lucru

• răcirea produselor coapte

Accessorii

Circuit răcireCircuit încălzire

Apă preîncălzită  
pentru vaporizare

Încălzire centrală Unitate încălzire Apă uz menajer Dispozitiv răcire prin  
absorbţie

Turn răcire Bazin acumulare   
cu lichid de răcire

Răcire produs

EcoBlock Cuptoare cu vetre Dospitor continuu

Fază dospire aluat

Aer condiţionat 
produs din căldura 

recuperată

Umezire  
cu abur

Încălzire dospitor produsă  
din căldura recuperată

Energie admisă pentru 
dospire şi coacere

Gaz / ulei încălzire

100 %

Apă 80 °C Obţinută din 
căldură recuperată

Abu pentru dospire

Evacuare aer 60 °C

Perderi de max. 6%  
din energia admisă

40 °C 80 °C 60 °C 80 °C 8 °C

Evacuare  
principală  

80 °C

Evacuare  
secundară  

40 °C

Arderi şi abur Arderi şi abur

Abur  
260 °C

Arderi  
280 °C

Abur  
260 °C

Abur  
260 °C

Arderi  
280 °CArzător Arzător Arzător

Apă 80 °C Obţinută din căldură recuperată

Procesarea energiei
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Aşchii Peleţi Produse vechi de  
panificaţie

Accessorii

Date tehnice BioTherm 200 BioTherm 500

Capacitate nominală [kW] 200 500

Interval capacitate [kW] 60–200 150–500

Temperatură maximă ulei [°C] 300 300

Alimentare electrică [kW] 6,8 13

Sistem electric 400 /230 V; AC / 
50 Hz

400 /230 V; AC / 
50 Hz

Suprafaţă încplzire [m²] 15.5 38.78

Volum ulei [l] 153 390

Volum circulat ulei [m3/oră] 11.1 27.7

Eficienţă boiler [%] 90 90

BioTherm

BioTherm reprezintă o alternativă 
ecologică pentru încălzirea convenţională 
a cuptoarelor de panificaţie. BioTherm 
foloseşte doar sursele de rezervă, cum 
ar fi aşchii, peleţi, de asemenea şi resturi 
nefolosite de pâine sau alte produse 
de panificaţie, ca şi combustibil pentru 
încălzire. 

Acestea reprezintă în primul rând surse de energie 
accesibile, inclusiv rebuturi din activitatea de 
silvicultură şi din mediul înconjurător în general. Ca şi 
rezultat, brutăria nu mai depinde de gazul natural sau 
de alţi combustibili ce pot duce la creşteri şi fluctuaţii 
ale pretului. 

Încălzirea ecologică 
a cuptoarelor de 
panificaţie 

În timp ce furnizează căldură pentru 
a funcţiona cuptoarele, acest sistem 
cu biomasă nu doar reduce costurile cu 
energia, ci şi elimină deşeurile, inclusiv 
surplusul de produse coapte.

De ce boilerele pe ulei termic BioTherm? 

•  Încălzesc cuptoarele de panificaţie ecologic şi eficient ca 
şi costuri

•  Elimină suplusul de produse de panificaţie - generând 
energie

•  Mijloc de încălzire complet automatizat pentru 
o utilizare uşoară

•  Mijloc accesibil de încălzire locală, independent de uleiul 
de încălzire sau gaz natural

•  Materiale furnizate de fermieri şi silvicultori locali 
– reciclare regională

• Sistem eficient de utilizare a energiei
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