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I-SERIEN
I-Serien är en serie ugnar anpassade för industriell produktion. Stickugns-serien 
finns i två varianter och är pålitlig, effektiv och enkel att använda. Ugnens utsida  

håller alltid låg temperatur och dess ytor är släta och lätta att rengöra.

I-Serien finns i två olika utföranden: standard och eco+. 

Drivs av el, gas (naturgas, propangas eller gasol) eller olja. 

Köp till 2-stegsbrännare vid olje- eller gasdriven ugn för komplett paket.

I60 I61 I62 I71 I72

EL OLJA GAS OLJA GAS

Max plåtstorlek 3 x 600 x 800 mm
4 x 457 x 762 mm
5 x 450 x 600 mm

3 x 600 x 800 mm
4 x 457 x 762 mm
5 x 450 x 600 mm

3 x 600 x 800 mm
4 x 457 x 762 mm
5 x 450 x 600 mm

3 x 600 x 1 000 mm
4 x 600 x 800 mm
5 x 450 x 600 mm

3 x 600 x 1 000 mm
4 x 600 x 800 mm 
5 x 450 x 600 mm

Storlek 2 915 x 2 544 mm 2 915 x 2 544 mm 2 915 x 2 544 mm 3 235 x 2 665 mm 3 235 x 2 665 mm

Max stick diagonalt 1 925 mm 1 925 mm 1 925 mm 2 175 mm 2 175 mm

Max stickhöjd plattform 1 875 mm 1 875 mm 1 875 mm 1 950 mm 1 950 mm

Effekt (el)* 147 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW

Effekt (värme)
144 kW (max)

165 kW (rek)
180 kW (max)

165 kW (rek)
180 kW (max)

200 kW (rek)
215 kW (max)

200 kW (rek)
215 kW (max)

Vikt ugn med plattform** 2 950 kg 3 100 kg 3 100 kg 3 700 kg 3 700 kg

Max belastning plattform 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg

Svängradie dörr 1 150 mm 1 150 mm 1 150 mm 1 250 mm 1 250 mm

* Beroende på spänning. ** I-Serien finns endast med plattform. 



SKISSER OCH MÅTT

I60  / I60 eco+ 
B x H: 2 915 x 2 545 mm

Djup: 2 400 mm

Djup med kåpa: 3 600 mm

I61  / I61 eco+ 
B x H: 2 915 x 2 545 mm

Djup: 2 400 mm

Djup med kåpa: 3 600 mm

I62  / I62 eco+ 
B x H: 2 915 x 2 545 mm

Djup: 2 400 mm

Djup med kåpa: 3 600 mm

I71  / I71 eco+ 
B x H: 3 235  x 2 665 mm

Djup: 2 650 mm

Djup med kåpa: 3 950 mm

I72  / I72 eco+
B x H: 3 235  x 2 665 mm

Djup: 2 650 mm

Djup med kåpa: 3 950 mm
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INFORMATION

I-Serien är en pålitlig och kraftfull ugn, byggd för att vara enkel och säker att använda i industriell miljö. Samtliga ugnar i 

serien är utrustade med ett extra starkt golv i en stabil sandwichkonstruktion med 30 mm stenullsisolering, som minskar 

värmeförluster och skyddar golvet från värmepåverkan. De är försedda med en roterande plattform, tillverkad i 8 mm 

rostfritt stål (I71och I72 = 12 mm) med en mycket vridstyv bottenplatta som inte trycks ned av stickvagnarnas tyngd. 

Upp till fem stick kan bakas samtidigt på plattformen (beroende på plåtstorlek). Ugnarna har också en extra robust 

ramp, tillverkad i samma material som plattformen, vilken är förstärkt med profiler för att öka hållfastheten ytterligare. 

Rampen är justerbar i höjdled som gör att den kan anpassas exakt efter plattformens nivå. 

I-Serien har också ett kraftfullt inbyggt ångsystem, bestående av två olika system, varav det ena är Cascad, som är vårt egen-

utvecklade, patenterade, system och det andra ett ytterst kraftfullt ångsystem, med en mycket effektiv ångkapacitet. 

Alla gas- och oljeeldade ugnar i I-Serien arbetar med ett mycket stort luftflöde, enligt motströmsprincipen, som ger 

bättre bränsleeffektivitet och lägre uppvärmningskostnad. Max baktemperatur är 300˚C.

Vi arbetar med certifiering av våra produkter.

Vi certifierar med CE-, EAC-, ETL- och NSF-märkning.

I-Serien är utrustad med IBS-system – Increased Baking Surface.
Ger en snabb, jämn och ekonomisk bakning.

SD-Touchpanel är standard på samtliga modeller i serien.  
Enkel, logisk, programmerbar och effektiv styrning av ugnen.

Cascad ångsystem ger tillsammans med vårt standard-ångsystem 
en kraftfull och extra ren ånga på kort tid. 
Värme och ånga fördelas snabbt jämnt i ugnsutrymmet,  
då systemet har kort återhämtningstid.

Välisolerat golv.
Förhindrar värmeförlust och skyddar bagerigolvet.

Automatisk stopp-rotation av stickvagn.  
Sticket roterar till lossningsplats efter baktidens slut, när dörrhandtaget lyfts.

Kraftigt och robust dörrlås och handtag. Högerhängd dörr är standard  
(vänsterhängd dörr finns ej).
Kvalitetshandtag som håller länge. 

Effektiv värmeväxling i olje- och gasugn. 
Hög verkningsgrad och låg uppvärmningskostnad.

Kraftig, stabil och vridstyv plattform. 
Anpassad efter stickvagnarnas tyngd. 

Plattformsramp i justerbar höjd.
Rampen justeras till korrekt nivå med plattformen.

Tätsittande, lättöppnat glas i ugnen.
Enkelt att göra rent.

Dörrstopp med kraftiga gångjärn med integrerad, justerbar hållfunktion.
 Säkerställer att dörren hålls uppställd vid i- och urlastning av stickvagnar.
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11 Stabil, vridbar plattform. Justerbar 

plattformsramp. Välisolerat golv.



INFORMATION 

Den damm- och vattentåliga SD-Touchpanelen är mycket enkel att använda och underlättar 

mycket vid bakningen. Panelen har bra läsbarhet och ger god överblick över hela bak- 

processen. Recepten sparas i alfabetisk ordning. Panelen finns på många språk och  

det är lätt att växla mellan olika funktioner i menyerna. 

• Tydliga och logiska menyer i både Celsius och Fahrenheit.

• Kostnadsberäkning per bak.

• Spara bakrecept-funktion.

• Snabbval för eco mode.

Mer information om SD-Touchpanelen finns på www.sveba-dahlen.com

SD-TOUCHPANEL

eco+ innebär en högeffektiv hårdvara, en energioptimerad mjukvara och ett långsiktigt 

materialval. 

Våra eco+ utrustade ugnar är utvecklade för att möta framtidens krav på energibe-

sparing. Vi har därför tittat på ugnens helhet. En produkt märkt med eco+ har en 

optimerad mjukvara. Dessutom är såväl ugnens väggar, golv och dörr extra välisole-

rade, för att behålla värmen inne i ugnen, vilket ger en besparing av energiförbruk-

ningen med minst 35% och ett behagligare klimat i lokalen.

eco+

Värmeväxlingen i olje- och gasugnarna sker enligt motströmsprincipen. Ugnsluften som 

passerar värmeväxlaren möter först de svalaste rökgaserna och värms därefter stegvis upp 

av allt hetare rökgaser. Resultatet blir en hög verkningsgrad och låga uppvärmningskostnader.

EFFEKTIV VÄRMEVÄXLING

Ett egenutvecklat, patenterat system, för växelvis rotering (ändrar rotationsriktning) av  

sticket inne i ugnen. IBS-systemet ger en snabbare, jämnare och mer energisnål bakning. 

IBS – Increased Baking Surface

I-Seriens ångsystem är en kombination av två olika system varav det ena är Cascad och det andra 

är ett kraftfullt standard-ångsystem. Cascad ångsystem är rostfritt och ger kraftfull ånga på kort 

tid. Det är byggt av aluminiumstavar och rostfritt stål, vilket gör ångan extra ren. Aluminiumets 

goda värmeegenskaper garanterar en snabb återhämtning, vilket bidrar till en kontinuerlig,  

avbrottsfri bakprocess.  I standardsystemet är andelen stålkulor mycket högre än andelen  

aluminium och är placerade bakom insidan av ugnen, där det agerar kraftfullt men osynligt.

PATENTERAT ÅNGSYSTEM

I-Serien är ytterst välisolerad. Ugnsväggarna är isolerade med 100 mm överlappande stenulls-

skivor + 20 mm luftspalt. Takisoleringen är 150 mm tjock. Golvet är försett med 30 mm stenull-

sisolering, som minskar värmeförluster och skyddar bageriets golv från värmepåverkan.

EXTRA KRAFTIG ISOLERING

Mjuk och stegvis accelererande rotation av stickvagnen för bakning av 

produkter som är känsliga för ryck och stötar, eller som riskerar att flytta sig vid vibrationer. 

SLOWSTART



TILLVAL

AES är ett evakueringssystem som förbättrar arbetsmiljön i bageriet.  

En fläkt suger ut varmluft och ånga från ugnen varje gång dörren öppnas.

AES – AUTOMATIC EVACUATION SYSTEM

Ugnen levereras färdigmonterad, vilket underlättar vid installation. 

Färdigmonterad ugn kan kräva specialtransport.

FÄRDIGMONTERAD UGN

En stor, gedigen imkåpa tillverkad i rostfritt stål. Samlar upp ånga och värme  

när ugnsdörren öppnas.

IMKÅPA

En stor, gedigen imkåpa tillverkad i rostfritt stål. Samlar effektivt upp ånga och 

värme när ugnsdörren öppnas. Utrustad med fläkt för bättre avledning av ånga.

IMKÅPA MED UTSUGSFLÄKT

I60

Verktygshållare med fack och kraftig magnet, som kan fästas på ugnen.

När dörrhandtaget släpps (vid stängd dörr) roterar sticket till lossningsplats.

MULTIHÅLLARE [1]

AUTOMATISK ROTATIONSSTOPP

[1]



Sveba Dahlen AB
Industrivägen 8

513 82 Fristad

www.sveba-dahlen.com

info@sveba-dahlen.se

Vi har inte blivit den ledande aktören i Norden genom att enbart leverera högkvalitativa 

produkter. Vi har blivit det för att vi har ett unikt helhetskoncept och för att vi har effektiva 

och innovativa lösningar för allt från mindre bagerier till stora industribagerier. 

Lösningar som gör att bakningen resulterar i affärer. Better baking business.  
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