
 

 

 

 

  

  

  ز تابشیمعرفی کباب پ

نـوعی کبـاب پـز صـنعتی اسـت کـه بـرای پخـت کبـاب در تعـداد زیـاد  کباب پز تابشی اتوماتیک

 کـه در شـرکت خـالق دمـا گسـتر (شـیدپخت) بـرای اولـین بـار ٨٧استفاده مـی گـردد. در سـال 

اقـدام بـه طراحـی  ،فعالیـت مـی کنـد تجهیزات آشپزخانه بـرای رسـتوران هـا و هتلهـا ینه تولیدزم

ــاخت  ــکو س ــز اتوماتی ــاب پ ــ کب ــت ص ــراع در اداره مالکی ــوان اخت ــود و بعن ــماره ننم ــه ش عتی ب
 .ثبت گردید ٨٧ ١٠/١٠مورخ  ٣٨٧١٠٥٠٣

صنعت شگرفی در  ضه این کباب پز تحولی  ستوران داری عر شپز خانه های  و ر در ایران و  صنعتیآ
زیادی کباب را بصورت یکنواخت  قادر است تعداد کباب پز تابشی اتوماتیک .ایران ایجاد کرد از خارج

کباب پز  کیفیت عالی پخت نماید. پخت انواع کباب کوبیده، ســـلطانی، برگ، چنجه، جوجه بابا  و
  .امکان پذیر است اتوماتیک

  

  

 ﹋︊︀ب ︎︤ ︑︀︋︪﹩ ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉



 

 

 

 نحوه عملکرد کباب پز اتوماتیک شیدپخت

است که  مشعل های سرامیکی تابشی استفاده از کبابپز های تابشی اتوماتیک تولید حرارت درروش 
سط سیخ های کباب تو شت می تاباند.  اپراتور بر روی قالب های  حرارت یکنواختی را تولید و به گو

صورت خود کار وارد سپس ب شده و  سیخ پس از ورود به  کباب پز قرار داده  شود. هر  ستگاه می  د
ستگ سط تابلو کنترل کباب پزد شی که دارای  اه، تو شعل های تاب سپس از جلو م شده و  شمرده 

ستند، عبور شکیل یک الیه بر  حرارت یکنواخت ه شت کباب به بخش داغ باعث ت می کند. ورود گو
ــده و ــت ش ــت و مواد مغذی آن کمک می کند. به دلیل حرکت عمودی  روی گوش به حفظ آب گوش

آبداری  ب خارج شده بر روی سیخ های قبلی می ریزد و کباب مغز پخت وبخشی از آب کبا سیخ ها،
دســتگاه خارج شــده و بر روی  را پدید می آورد. در انتها کباب های آماده شــده بصــورت خودکار از

 .سینی خروجی قرار میگیرند

ــتگاه و نریخ عدم ایجاد دود مزیت دیگر کباب پز اتوماتیک ــینی آب در کف دس تن به دلیل وجود س
 .روغن بر روی سطوح داغ می باشد

ستفاده از مشعل های تابشی در کباب پز های تابشی، موجب کاهش چشمیر مصرف گاز و صرفه  ا
 .در رستورانها و آشپزخانه های صنعتی گردیده است جویی هزینه سوخت

 مشخصات کبابپز اتوماتیک شیدپخت

 کدارای شاسی فوالدی رنگ آمیزی شده با رنگ الکترواستاتی .١
 کانادا apogee مشعل های تابشی با سرامیک های .٢
 بدنه تمام استیل .٣
 تابلو هوشمند جهت کنترل عملکرد دستگاه .٤

 مزایا کباب پز تابشی اتوماتیک شیدپخت

 پخت یکنواخت کباب آبدار و مغز پخت .١
 مصرف کم گاز و نیرو انسانی .٢
 اپراتوری ساده و عدم نیاز به آشپز ماهر .٣
 عدم ایجاد دود .٤
 شمارش ساده کباب ها و برنامه ریزی پخت .٥
 امکان پخت انواع کباب ایرانی .٦
 امکان پخت همزمان در مدل برلیان .٧
 سیخ کوبیده در ساعت ١٩٠٠و  ١٢٠٠، ١٠٠٠، ٧٠٠، ٤٠٠ظرفیت های پخت متفاوت  .٨

  



 

 

  

 مدل های مختلف کباب پز تابشی اتوماتیک شیدپخت

 سیخ کباب در ساعت ٤٠٠با ظرفیت  مدل یاقوت .١
 سیخ کباب در ساعت ٧٠٠با ظرفیت  مدل زرین .٢
 سیخ کباب در ساعت ١٠٠٠با ظرفیت  مدل زمرد .٣
 سیخ کباب در ساعت ١٢٠٠با ظرفیت  مدل برلیان .٤
 سیخ کباب در ساعت ١٦٠٠با ظرفیت  مدل کریستال .٥
 سیخ کباب در ساعت ٨٠٠با ظرفیت  خط پخت اتوماتیک .٦

  

 فهرست کباب پز تابشی اتوماتیک شیدپخت

 کباب پز تابشی اتوماتیک زرین  
 کباب پز تابشی اتوماتیک زمرد  
 یک یاقوتکباب پز تابشی اتومات  
 کباب پز تابشی اتوماتیک برلیان  
 کباب پز تابشی اتوماتیک برلیان عریض  
 کباب پز تابشی اتوماتیک زرین عریض  
 کباب پز تابشی اتوماتیک یاقوت عریض  
 کباب پز تابشی اتوماتیک زمرد عریض  

  

  

  تهیه شده در واحد مهندسی شیدپخت


