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SÜTŐIPARI 
FÉM TERMÉKEK

• Speciális tulajdonságok: robosztus, erős 
kivitel a sütőkocsis használathoz,

• Hullámok formája: 
kerek hullámok,

• Hullámok oldala 
(vége): nyitott,

• Sarkok: kerekített,
• Keret kialakítása: 

hajlított alumínium csőkeret,
• Lemez rögzítése a kerethez: 

rozsdamentes acél szegecsekkel,
• A bagett lemez alapanyaga: 1,0 mm 

lemezvastagságú ötvözött alumínium.

Master type bagett lemez - rendelésre

Sütőkocsik
Rozsdamentes sütőkocsi típusból – a szük-
séges tulajdonságokat szem előtt tartva, 
a kemencetípusokhoz igazodva, illetve a 
gyártók többfajta specifikációit figyelembe 
véve - több lehetőséget is ajánlunk part-
nereinknek. Alsó, felső meghajtású forgó-
kemencébe hőálló kerekekkel felszerelt 
kocsikat javaslunk. E speciális igényen kívül 
nálunk az egyszerűbb kivitelű kelesztő kocsik 
is megrendelhetők. Az ismertebb kocsi típu-
sokról rendelkezünk műszaki rajzokkal, de 
igény esetén, ha az ügyfél biztosít részünkre 
szakmai dokumentációt, úgy a gyártás ez 
alapján is történhet.

 



Sütőtálcák, sütőlemezek

Ha sütőlemezre, bagett lemezre, sütőko-
csira van szüksége, nálunk raktárkészletről 
azonnal beszerezheti, de akár egyedi mé-
retű sütőipari eszközöket is rendelhet.

• Speciális tulajdonságok: robosztus, köny-
nyen rakodható, költséghatékony,

• A sütőlemez alapanyaga: 1,5 mm vagy 
2,0 mm vastag, ötvözött alumínium le-
mez,

• Perforáció: 2 vagy 3 mm lyukátmérőjű, 
illetve perforáció nélküli tele lemez,

• Keret kialakítása: hosszú vagy rövid olda-
lakon felhajtott peremek.

Kétoldalt felhajtott - rendelésre

• Speciális tulajdonságok: hosszú élettar-
tam és kiváló stabilitás a nyitott oldalak 
45°-os felhajtásának köszönhetően

• A sütőlemez alapanyaga: 1,5 mm vagy 
2,0 mm lemezvastagság, ötvözött alumí-
nium

• Perforáció: 2 vagy 3 mm lyukátmérőjű, 
illetve perforáció nélküli tele lemez

• Keret kialakítása: nyitott oldalon 45°-os 
felhajtás, négy sarok hegesztve – B típus

Három oldalt felhajtott, erősített - raktárról

A bagett lemezek méretei a standard sütő-
tálcák méreteivel egyeznek meg.
Kivitelüket a keret szerkezeti kialakítása, a 
vályúk iránya (rövid vagy hosszú oldallal 
párhuzamos), illetve a hullámok száma ha-
tározza meg, így lehetnek 4-10 vályús típusú 
lemezek is. 

Bagett lemezek

• Speciális tulajdonságok: erős kivitel -  ver-
senyképes árért,

• Hullámok formája: kerek hullámok,
• Hullámok oldala (vége): zárt,
• Sarkok: szögletes,
• Keret kialakítása: körben alumínium szög-

profil keret,
• Lemez rögzítése a kerethez: ponthegesz-

téssel,
• A bagett lemez alapanyaga: 1,0 mm le-

mezvastagságú ötvözött alumínium.

Standard type bagett lemez, rendelésre


