GUZ

TECHNIKA PIEKARNICZA

ODKURZACZE

PIEKARNICZE

KATALOG TECHNICZNY

SM 40 Baker
z zestawem piekarniczym na wysoką temperaturę
Jedno-silnikowy odkurzacz do czyszczenia komór pieca pomiędzy wypiekami
w piekarniach i cukierniach. Wykonany z czystego polipropylenu oraz nierdzewnej
stali inox AISI 430 dopuszczoną do sektora spożywczego. Silnik odkurzacza typu
By-Passposiada dwa niezależne obiegi powietrza - jeden do zbierania zanieczyszczeń
- drugi do chładzenia silnika. Układ ten zapewnia długąi bezawaryjną pracę ponieważ
nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczeń do rdzenia silnika, a ponadto
chłodzenie silnika następuje specjalnymi kanałami w głowicy zimnym powietrzem z
otoczenia odkurzacza.
Wyposażeniem standardowym odkurzacza w komplecie jest specjalny zestaw akcesoriów
z uziemieniem oraz filtr odporny na wysoką temperaturę.
PARAMETR / MODEL
Kod

Odkurzacz piekarniczy SM 40 Baker
008.337.B

Moc

1200 W
1N 230V 50/60Hz

Zasilanie

By-Pass

Typ silnika
Podciśnienie

220 mBar

Przepływ powietrza
Pojemność zbiornika

198 m3/h

Materiał zbiornika

CENA NETTO

40 l
Stal nierdzewna AISI 430

2.085,00 zł

AKCESORIA w KOMPLECIE
Filtry na wysoką temperaturę

Zestaw piekarniczy z uziemieniem

Wykaz elementów zestawu
wąż metalowo ceramiczny 3 mb
rura aluminiowa prosta 1 m.
rura aluminiowa 1/2 w osłonie 1 m.
rura aluminiowa cała w osłonie 1 m.
ssawa piekarnicza INOX na kołach

AKCESORIA DODATKOWE
Filtry włókninowy standard

Filtr HEPA H14

Filtr nylonowy

cena netto 88,00 zł Kod 004.424

cena netto 234,00 zł Kod 004.437

cena netto 37,00 zł Kod 004.180

Worki włókninowe

Rura aluminiowa prosta 100 cm

Zestaw sucho / mokro D40mm

Kod 004.068

cena netto 128,00 zł Kod 004.341

cena netto 378,00 zł Kod 004.330

Z.Martyka@guztech.com.pl

www.guztech.com.pl

info. +48 507 035 499

SM 50 F Baker
z zestawem piekarniczym na wysoką temperaturę
Profesjonalny jedno-silnikowy odkurzacz do czyszczenia komór pieca pomiędzy wypiekami
w piekarniach i cukierniach. Wykonany z czystego polipropylenu oraz nierdzewnej stali
inox AISI 430 dopuszczoną do sektora spożywczego. Posiada stalowe siedzisko i
łożyskowane koła. Silnik odkurzacza typu By-Pass ma dwa niezależne obiegi powietrza
- jeden do zbierania zanieczyszczeń - drugi do schładzania silnika. Układ ten zapewnia długą
i bezawaryjną pracę ponieważ nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczeń
dordzenia silnika, a ponadto chłodzenie silnika następuje specjalnymi kanałami w głowicy
zimnym powietrzem z otoczenia odkurzacza.
Wyposażeniem standardowym odkurzacza w komplecie jest specjalny zestaw akcesoriów
z uziemieniem oraz filtr odporny na wysoką temperaturę.
PARAMETR / MODEL

Odkurzacz piekarniczy SM 50 F Baker
008.370.B

Kod

1400 W

Moc
Zasilanie

1N 230V 50/60Hz
By-Pass

Typ silnika
Podciśnienie

240 mBar

Przepływ powietrza
Pojemność zbiornika

220 m3/h

Materiał zbiornika

CENA NETTO

50 l
Stal nierdzewna AISI 430

2.545,00 zł

AKCESORIA w KOMPLECIE
Filtry na wysoką temperaturę

Zestaw piekarniczy z uziemieniem

Wykaz elementów zestawu
wąż metalowo ceramiczny 3 mb
rura aluminiowa prosta 1 m.
rura aluminiowa 1/2 w osłonie 1 m.
rura aluminiowa cała w osłonie 1 m.
ssawa piekarnicza aluminiowa

AKCESORIA DODATKOWE
Filtry włókninowy standard

Filtr HEPA H14

Filtr nylonowy

cena netto 155,00 zł Kod 004.429

cena netto 234,00 zł Kod 004.437

cena netto 55,00 zł Kod 004.103

Worki włókninowe

Rura aluminiowa prosta 100 cm

Zestaw sucho / mokro D40mm

Klasa „M” Kod 004.129

cena netto 128,00 zł Kod 004.341

cena netto 378,00 zł Kod 004.330

Z.Martyka@guztech.com.pl

www.guztech.com.pl

info. +48 507 035 499

SM 50 B Baker
z zestawem piekarniczym na wysoką temperaturę
Profesjonalny jedno-silnikowy odkurzacz do czyszczenia komór pieca pomiędzy wypiekami
w piekarniachi cukierniach. Wykonany z czystego polipropylenu oraz nierdzewnej stali
inox AISI 304dopuszczoną do sektora spożywczego. Posiada stalowy stelaż i łożyskowane
koła. Silnik odkurzacza typu By-Pass posiada dwa niezależne obiegi powietrza - jeden do
zbierania zanieczyszczeń - drugi do chładzenia silnika. Układ ten zapewnia długą i
bezawaryjną pracę ponieważ nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczeń do rdzenia
silnika, a ponadto chłodzenie silnika następuje specjalnymi kanałami w głowicy zimnym
powietrzem z otoczenia odkurzacza.
Wyposażeniem standardowym odkurzacza w komplecie jest specjalny zestaw akcesoriów
z uziemieniem oraz filtr odporny na wysoką temperaturę.
PARAMETR / MODEL
Kod

Odkurzacz piekarniczy SM 50 B Baker
008.339.B
1400 W

Power
Zasilanie

1N 230V 50/60Hz
By-Pass

Typ silnika
Podciśnienie

240 mBar

Przepływ powietrza
Pojemność zbiornika

220 m3/h

Materiał zbiornika

CENA NETTO

50 l
Stal nierdzewna AISI 430

2.615,00 zł

AKCESORIA w KOMPLECIE
Filtry na wysoką temperaturę

Zestaw piekarniczy z uziemieniem

Wykaz elementów zestawu
wąż metalowo ceramiczny 3 mb
rura aluminiowa prosta 1 m.
rura aluminiowa 1/2 w osłonie 1 m.
rura aluminiowa cała w osłonie 1 m.
ssawa piekarnicza aluminiowa

AKCESORIA DODATKOWE
Filtry włókninowy standard

Filtr HEPA H14

Filtr nylonowy

cena netto 155,00 zł Kod 004.429

cena netto 234,00 zł Kod 004.437

cena netto 55,00 zł Kod 004.103

Worki włókninowe

Rura aluminiowa prosta 100 cm

Zestaw sucho / mokro D40mm

Klasa „M” Kod 004.129

cena netto 128,00 zł Kod 004.341

cena netto 378,00 zł Kod 004.330

Z.Martyka@guztech.com.pl

www.guztech.com.pl

info. +48 507 035 499

SM 70 Baker
z zestawem piekarniczym na wysoką temperaturę
Profesjonalny dwu-silnikowy odkurzacz do czyszczenia komór pieca pomiędzy wypiekami
w piekarniach i cukierniach. Wykonany z czystego polipropylenu oraz nierdzewnej stali
inox AISI 430 dopuszczoną do sektora spożywczego. Posiada stalowe siedzisko i łożyskowane
koła. Wysokoefektywne silniki odkurzacza typy HOE-BP posiada dwa niezależne obiegi powietrza
- jeden do zbierania zanieczyszczeń - drugi do chładzenia silnika. Układ ten zapewnia
długą i bezawaryjną pracę ponieważ nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczeń
do rdzenia silnika, a ponadto chłodzenie silnika następuje specjalnymi kanałami w głowicy
zimnym powietrzem z otoczenia odkurzacza.
Wyposażeniem standardowym odkurzacza w komplecie jest specjalny zestaw akcesoriów
z uziemieniem oraz filtr odporny na wysoką temperaturę.
PARAMETR / MODEL

Odkurzacz piekarniczy SM 70 Baker
008.323.B

Kod

2400 W

Moc
Zasilanie

1N 230V 50/60Hz
2 x HOE-BP

Typ silnika
Podciśnienie

250 mBar

Przepływ powietrza
Pojemność zbiornika

520 m3/h

Materiał zbiornika

CENA NETTO

70 l
Stal nierdzewna AISI 430

2.848,00 zł

AKCESORIA w KOMPLECIE
Filtry na wysoką temperaturę

Zestaw piekarniczy z uziemieniem

Wykaz elementów zestawu
wąż metalowo ceramiczny 3 mb
rura aluminiowa prosta 1 m.
rura aluminiowa 1/2 w osłonie 1 m.
rura aluminiowa cała w osłonie 1 m.
ssawa piekarnicza INOX na kołach

AKCESORIA DODATKOWE
Filtry włókninowy standard

Filtr HEPA H14

Filtr nylonowy

cena netto 155,00 zł Kod 004.429

cena netto 397,00 zł Kod 004.409.002

cena netto 55,00 zł Kod 004.103

Worki włókninowe

Rura aluminiowa prosta 100 cm

Zestaw sucho / mokro D40mm

Klasa „M” Kod 004.129

cena netto 128,00 zł Kod 004.341

cena netto 378,00 zł Kod 004.330

Z.Martyka@guztech.com.pl

www.guztech.com.pl

info. +48 507 035 499

SM 80 Baker
z zestawem piekarniczym na wysoką temperaturę
Profesjonalny trzy-silnikowy odkurzacz do czyszczenia komór pieca pomiędzy wypiekami
w piekarniach i cukierniach. Wykonany z czystego polipropylenu oraz nierdzewnej stali
inox AISI 304 dopuszczoną do sektora spożywczego. Posiada stalowy stelaż i łożyskowane
koła. Silnik odkurzacza typu By-Pass posiada dwa niezależne obiegi powietrza - jeden do
zbierania zanieczyszczeń - drugi do chładzenia silnika. Układ ten zapewnia długą i bezawaryjną
pracę ponieważ nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczeń do rdzenia silnika,
a ponadto chłodzenie silnika następuje chłodnym powietrzem z otoczenia odkurzacza.
Wyposażeniem standardowym odkurzacza w komplecie jest specjalny zestaw akcesoriów
z uziemieniem oraz filtr odporny na wysoką temperaturę.
PARAMETR / MODEL
Kod

Odkurzacz piekarniczy SM 80 Baker
008.380.B

Moc

3500 W

Zasilanie

1N 230V 50/60Hz
3 x By-Pass

Typ silnika
Podciśnienie

250 mBar

Przepływ powietrza
Pojemność zbiornika

650 m3/h

Materiał zbiornika

CENA NETTO

80 l
Stal nierdzewna AISI 430

3.822,00 zł

AKCESORIA w KOMPLECIE
Filtry na wysoką temperaturę

Zestaw piekarniczy z uziemieniem

Wykaz elementów zestawu
wąż metalowo ceramiczny 3 mb
rura aluminiowa prosta 1 m.
rura aluminiowa 1/2 w osłonie 1 m.
rura aluminiowa cała w osłonie 1 m.
ssawa piekarnicza INOX na kołach

AKCESORIA DODATKOWE
Filtry włókninowy standard

Filtr HEPA H14

Filtr nylonowy

cena netto 159,00 zł Kod 004.134

cena netto 435,00 zł Kod 004.411

cena netto 55,00 zł Kod 004.103

Worki włókninowe

Rura aluminiowa prosta 100 cm

Zestaw sucho / mokro D40mm

Klasa „M” Kod 004.129

cena netto 128,00 zł Kod 004.341

cena netto 378,00 zł Kod 004.330

Z.Martyka@guztech.com.pl

www.guztech.com.pl

info. +48 507 035 499

MT 40 Super Baker
z zestawem piekarniczym na wysoką temperaturę
Profesjonalny trzy-silnikowy odkurzacz do czyszczenia komór pieca pomiędzy wypiekami
w piekarniachi cukierniach. Wykonany całości z metalu, a zbiornik i komora filtra ze stali inox
AISI 304 dopuszczene do sektora spożywczego. Całość na stelażu z dużymi niebrudzącymi
kołami. Wygodny sposób opróżniania zbiornika podwieszonego od dołu odkurzacza z
mechanizmem Sit-Down opuszczającym zbiornik na własne koła. Innowacyjny system
samoczyszczący filtra Self Cleaning. Silnik odkurzacza typuBy-Pass posiada dwa niezależne
obiegi powietrza - jeden dozbierania zanieczyszczeń - drugi do chładzenia silnika. Układ ten
zapewnia długą i bezawaryjną pracę ponieważ nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczeń
do rdzenia silnika, a ponadto chłodzenie silnika następujechłodnym powietrzem z
otoczenia odkurzacza.
Wyposażony w specjalny zestaw akcesoriów z uziemieniem oraz filtr na wysoką temperaturę.
PARAMETR / MODEL

Odkurzacz piekarniczy MT 40 Super Baker
008.012.B

Kod
Moc

3500 W
1N 230V 50/60Hz

Zasilanie

3 x By-Pass

Typ silnika
Podciśnienie

250 mBar

Przepływ powietrza
Pojemność zbiornika

650 m3/h

Materiał zbiornika

CENA NETTO

80 l
Stal kwasoodporna INOX AISI 304

7.270,00 zł

AKCESORIA w KOMPLECIE
Filtry na wysoką temperaturę

Zestaw piekarniczy z uziemieniem

Wykaz elementów zestawu
wąż metalowo ceramiczny 3 mb, łączniki
rura aluminiowa prosta 1 m.
rura aluminiowa 1/2 w osłonie 1 m.
rura aluminiowa cała w osłonie 1 m.
ssawa piekarnicza INOX na kołach

AKCESORIA DODATKOWE
Filtry włókninowy standard

Filtr HEPA H14

Filtr nylonowy

cena netto 159,00 zł Kod 004.134

cena netto 720,00 zł Kod 004.476

cena netto 55,00 zł Kod 004.103

Rura aluminiowa prosta 100 cm

Zestaw sucho / mokro D40mm

Zestaw sucho / mokro D50mm

cena netto 128,00 zł Kod 004.341

cena netto 378,00 zł Kod 004.330

cena netto 882,00 zł Kod 004.458

Z.Martyka@guztech.com.pl

www.guztech.com.pl

info. +48 507 035 499

TT 30 Super Baker
z zestawem piekarniczym na wysoką temperaturę
Przemysłowy turbinowy odkurzacz do czyszczenia komór pieca pomiędzy wypiekami
w zakładach piekarniczych i cukierniczych do pracy ciągłej. Wykonany całości z metalu,
a zbiornik i komora filtra ze stali inox AISI 304 dopuszczene do sektora spożywczego. Całość
na stelażu z dużymi niebrudzącymi kołami. Wygodny sposób opróżniania zbiornika podwieszonego
od dołu odkurzacza z mechanizmem Sit-Down opuszczający zbiornik na własne koła.
Innowacyjny system samoczyszczący filtra Self Cleaning. Odkurzacz wyposażony w silnik
indukcyjny w klasie S1 do pracy ciągłej z turbiną boczno-kanałową. Silnik posiada zabezpieczenie
elektrycznie nadprądowe i zwarciowe.
Wyposażeniem standardowym odkurzacza w komplecie jest specjalny zestaw akcesoriów
z uziemieniem oraz filtr odporny na wysoką temperaturę.
PARAMETR / MODEL

Odkurzacz piekarniczy TT 30 Super Baker
008.011.B

Kod
Moc

2200 W
1N 230V 50Hz

Zasilanie*

Indukcyjny /Boczno-kanałowa

Typ silnika / turbiny
Podciśnienie

320 mBar

Przepływ powietrza
Pojemność zbiornika

350 m3/h
80 l
Stal kwasoodporna INOX AISI 304

Materiał zbiornika

CENA NETTO

10.590,00 zł
Dostępny także model trójfazowy 400V w tej samej cenie*

AKCESORIA w KOMPLECIE
Filtry na wysoką temperaturę

Zestaw piekarniczy z uziemieniem

Wykaz elementów zestawu
wąż metalowo ceramiczny 3 mb, łączniki
rura aluminiowa prosta 1 m.
rura aluminiowa 1/2 w osłonie 1 m.
rura aluminiowa cała w osłonie 1 m.
ssawa piekarnicza INOX na kołach

AKCESORIA DODATKOWE
Filtry włókninowy standard

Filtr HEPA H14

Filtr nylonowy

cena netto 159,00 zł Kod 004.134

cena netto 1.251,00 zł Kod 004.159

cena netto 55,00 zł Kod 004.103

Rura aluminiowa prosta 100 cm

Zestaw sucho / mokro D40mm

Zestaw sucho / mokro D50mm

cena netto 128,00 zł Kod 004.341

cena netto 378,00 zł Kod 004.330

cena netto 882,00 zł Kod 004.458

Z.Martyka@guztech.com.pl

www.guztech.com.pl

info. +48 507 035 499

FOTO

Z.Martyka@guztech.com.pl

KOD

TYP

CENA NETTO

DO MODELI

Filtr odporny na wysoką temperaturę
kompletny z kołnierzem

004.346

Calor

135,00 zł

SM 40

Filtr odporny na wysoką temperaturę
kompletny z kołnierzem

004.347

Calor

238,00 zł

SM 50 F
SM 50 B
SM 70

Filtr odporny na wysoką temperaturę
kompletny z kołnierzem

004.110

Calor

345,00 zł

SM 80
MT 40
TT 30 (40)

Zestaw piekarniczy kompletny
z uziemieniem

004.332

40 mm

1.239,00 zł

Do wszystkich
modeli

Elastyczny wąż wykonany ze splotu
stalowego z zakończeniami do zestawu
piekarniczego (004.332)

004.345

40 mm

463,00 zł

Do wszystkich
modeli

Rura aluminiowa 1 m. z pełną ochroną do
zestawu piekarniczego (004.332)

004.365

40 mm

196,00 zł

Do wszystkich
modeli

Rura aluminiowa 1 m. z 1/2 ochrony do
zestawu piekarniczego (004.332)

004.366

40 mm

181,00 zł

Do wszystkich
modeli

Rura aluminiowa 1 m. bez ochrony do
zestawu piekarniczego (004.332)

004.341

40 mm

128,00 zł

Do wszystkich
modeli

Ssawa kompletna INOX do zestawu
piekarniczego 004.322. Na mosiężnych
kołach lub bez w zależności od modelu

004.356

40 mm

461,00 zł

Do wszystkich
modeli

Wąż elastyczny EVA 3mb kompletny z
zakończeniami do zestawu

004.329

40 mm

104,40 zł

Do wszystkich
modeli

Przedłużka prosta długość 50 cm
do ssaw 004.088 i 004.421

004.383

40 mm

38,60 zł

Do wszystkich
modeli

Dwie rury stalowe chromowane
do zestawu

004.046

40 mm

112,00 zł

Do wszystkich
modeli

Ssawa podłogowa na kołach z włosem
do zestawu

004.331

40 mm

59,80 zł

Do wszystkich
modeli

Ssawa podłogowa na kołach z fartuchami
gumowymi do zestawu

004.326

40 mm

84,90 zł

Do wszystkich
modeli

Ssawa szczelinowa płaska
do zestawu

004.421

40 mm

12,40 zł

Do wszystkich
modeli

Ssawa okrągła z włosem
do zestawu

004.088

40 mm

15,10 zł

Do wszystkich
modeli

OPIS

www.guztech.com.pl

info. +48 507 035 499
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