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LÒ NƯỚNG DẠNG XOAY  
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1.MÔ TẢ 
- Công dụng: 
     + Lò nướng có thể nướng được tất cả các loại bánh mỳ như bánh mỳ lạt, bánh mỳ pháp, bánh 
ngọt, bánh mỳ mặn, …….. 
   + Đa chức năng : lò nướng có thể dùng để quay – nướng – hâm nóng thực phẩm… 
   + Với thiết kế sang trọng, hiện đại, chất lượng cao phù hợp tiệm bánh chuyên nghiệp, lò bánh mỳ, căn tin 
các khu công nghiệp…. 
- Đặc điểm : 
+ Sử dụng công nghệ nướng bằng điện trở gia nhiệt. Hoặc đầu đốt có độ bền rất cao 
+ Thiết bị bên trong và bên ngoài lò nướng đều làm bằng thép không gỉ. Vỏ sơn tĩnh điện, khoang lò chống 
dính dễ làm, cửa lò làm bằng thủy tinh cao cấp chịu nhiệt 
+ Có hệ thống quay và xe đẩy, kích thước xe đẩy có thể tùy chỉnh. 
+ Dung tích lớn, nướng được nhiều thực phẩm cùng lúc. 
+ Sử dụng hệ thống phun hơi nước tự động giúp nướng đều, bánh nứt vàng, giòn, đẹp  
+ Thời gian hẹn giờ và có chuông báo, Có đèn chiếu sáng trong lòng lò, giúp người sử dụng dễ theo dõi quá 
trình nướng thực phẩm 

1.KÍCH THƯỚC 
 

Model Điện áp Công suất  Kích thước khay Kích thước Lò Trọng lượng 

LN-X12 220/380 24KW 400X600 / 460X720 1800L x1200W x1850H 950KG 

LN-X14 380VAC 24KW 400X600 / 460X720 1700L x1100W x2400H 950KG 

LN-X16 380VAC 28KW 400X600 / 460X720 1800L x 1200W x 2600H 1150KG 

LN-X18 380VAC 32KW 400X600 / 460X720 1800L x 1200W x 2900H 1250KG 

LN-X14-D 220/380 3KW 400X600 / 460X720 1700L x1100W x2400H 950KG 

LN-X16 220/380 3KW 400X600 / 460X720 1800L x 1200W x 2600H 1150KG 

LN-X32-D 380VAC 3.3KW 400X600 / 460X720 1810L x2700W x2460H 1980KG 

 

 


