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MATADOR
ÇOK KATLI

EKMEK FIRINLARI
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Çok katlı, çok amaçlı, yüksek verimli, 

siklotermik ısıtma sistemli fırınlar



MV-100
MATADOR Çok Katlı Ekmek Fırını

MV-50
MATADOR Çok Katlı Ekmek Fırını

Opsiyonel olarak sunulan Touchscreen kontrol panosu

Öne Çıkan Özellikler:

•  AISI304 Paslanmaz çelik dış yüzeyler

•  Gıda tüzüğüne uygun refrakter taş taban plakaları

•  Modüler yapı ile yerinde kurulum olanağı

•  Yüksek ısıl verim ve yakıt tasarrufu sağlayan kaya yünü izolasyonu

•  Mayalandırma odası için direkt buhar çıkışı

•  Doğalgaz, Motorin, Fuel Oil, LPG / LNGyakıt seçenekleri; 
 ve yakıt tipleri arasında yalnız brülör değişimi ile kolayca geçiş 
 sağlama

•  Opsiyonel olarak sunulan hafızalı ve programlanabilir 
 pano seçenekleri

Buhar Sistemi

Unlu mamulün yüzeyinin ince kabuklu ve daha iyi pişmesini 
sağlamak için gerekli buhar, fırının önüne yerleştirilmiş olan 
buhar vanalarıyla her pişirme gözü için ayrı ayrı olmak üzere 
pişirme gözlerine verilebilmektedir.

Emniyet Sistemleri 

Fırında sirkülasyon fanı çalışmadığı sürece, brülör hiçbir şekilde 
çalışmaz. Bu sistem olağan gaz kaçağı/sıkışması durumlarını 
tamamen önüne geçer. Ayrıca baca gazı termostatı fırını riskli 
sıcaklık değerlerine karşı korur. Güç devreleri aşırı akıma, kısa  
devre akımına ve termik akıma karşı korunmuştur.



MV-180
MATADOR Çok Katlı Ekmek Fırını

Refrakter taş taban plakaları

Sikloterm Isıtma Sistemi 

Brülörün yanmasıyla üretilen sıcak duman gazı, pişirme 
gözlerinin üst kısmında ve alt tabanında bulunan hava 
kanallarından geçer.  Sirkülasyon fanı ile sürekliliği sağlanan 
dolaşım sistemi, sistemde sabit sıcaklık ve homojen ısı dağılımını 
sağlar. Pişirme hücresi sirkülasyon halindeki duman gazından 
tamamen bağımsız olup, unlu mamul ile duman gazı temas 
etmeden ısı geçişi sağlanmaktadır. İlave olarak ısı dağıtım 
sistemi hava ayar klapeleri ile bütünleştirilmiştir.

önden fanlı (MV-50)

arkadan fanlı (MV-100 / MV-180)

ÖZKÖSEOĞLU
OZKOSEOGLU

ATMOSFER
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 Model MV50  MV100 MV180

 A 1.200 1.200 1.800

 B 885 2.070 2.470

 C 180-160 200-175 200-175

PİŞİRME ALANI ÖLÇÜLERİ (mm)

 Model MV50  MV100 MV180

 A 1.880 1.880 2.488

 B 2.015 3.215 3.650

 C 2.245 2.160 2.160

Net Ağırlık (kg.) 2.250 3.650 5.270

BOYUTLAR (mm)

 Model MV50  MV100 MV180

Kat Sayısı 5 4 4

Kattaki Pasa Sayısı 2 2 3

Toplam Pişirme Alanı (m²) 5 10 18

Kapasite (adet/saat)* 240 480 864

Fırın Giriş Isıl Güç (kW) 43 79 115

Kurulu Güç (kW) 1,5 3 3

Ortalama Isı İhtiyacı (kcal/saat) 37.000 68.000 99.000

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZKÖSEOĞLU

OZKOSEOGLU

MV-180

MV-50
Pasa Tablası

MV-100
Pasa Tablası

MV-180
Pasa Tablası

MV-100

ÖZKÖSEOĞLU OZKOSEOGLU

MV-50

ÖZKÖSEOĞLU
OZKOSEOGLU
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Üretim kapasitesi, hesaplanırken tablodaki hamur boyutları esas alınmış,  
yükleme boşaltma dahil pişirme süresi 20dk. kabul edilmiştir.

Hamur ebadının değişmesi ve pasalara daha sık/aralıklı dizilim yapılması 
durumunda kapasite değişkenlik gösterebilir.

Özköseoğlu A.Ş., belirtilen teknik özelliklerde, önceden haber vermeksizin 
değişiklik yapma hakkına sahiptir.

*
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pişirme kabini uzunluğu=2070

pişirme kabini uzunluğu=2470
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Tam 30 yıl önce çalışmaya başlayan ve halen aralıksız 

ekmek üretimine devam eden Özköseoğlu Matador 

fırınlar, sağlamlık ve güvenilirlik konusunda her 

geçen gün kendi rekorunu kırmaktadır.

 

Siklotermik gaz kanallı, endirek ısıtmalı teknolojisi 

ile ısıdan en verimli şekilde faydalanırken,  duman 

gazlarının pişen ürünlerle temasını önleyerek 

sağlıklı pişirme ortamı yaratır.

 

Güçlü ısı ve buhar sistemiyle arka arkaya pişirmede 

dahi performansından asla ödün vermeyen 

Matador, her pişirmede en iyi sonuçla kullanıcılarına 

standart seri üretim koşullarını sunar.

Kullanılacak kapasiteye göre 5, 10 ve 18 m² lik 

boyut seçenekleri mevcuttur. Somun ekmekten 

pastane ürünlerine kadar geniş bir ürün 

yelpazesine uygunluk gösterir.

MATADOR i le
30 Senedir 
Aral ıksız ...

 Hazırlanan Unlu Mamüller:

-  Klasik Ekmek

-  Sandviç / Hamburger Ekmeği

-  Tost Ekmeği

-  Baklava ve Tatlı Çeşitleri

-  Simit 

-  Pide

-  Çeşit Ürünler



Sanayi Caddesi No: 82 Yenibosna, 34196 İstanbul
Telefon: (0212) 551 51 00 Fax: (0212) 551 32 12

e-posta: pazarlama@ozkoseoglu.com

www.ozkoseoglu.com


