
 

 

 

 

  ساالماندر ز تابشیمعرفی کباب پ

رسـتوران هـا نوعی کبـاب پـز صـنعتی اسـت کـه بـرای پخـت کبـاب در  ساالماندرکباب پز تابشی 

کبـاب پـز تابشـی سـاالماندر مـدل تکامـل یافتـه کبـاب پـز تابشـی  مورد استفاده قرار می گیـرد. 

پخـت کبـاب کوبیـده و جوجـه کبـاب قابلیـت پخـت اسـتیک، همبرگـر و  ریلی است که عالوه بـر 
  ماهی را نیز دارد. 

تجهیـزات  ینـه تولیـدزم کـه در شـرکت خـالق دمـا گسـتر (شـیدپخت) برای اولین بـار ٨٧در سال 
کبـاب پـز اقـدام بـه طراحـی و سـاخت  ،فعالیـت مـی کنـد آشپزخانه بـرای رسـتوران هـا و هتلهـا

 ١٠/١٠مــورخ  ٣٨٧١٠٥٠٣عتی بــه شــماره ننمــود و بعنــوان اختــراع در اداره مالکیــت صــ ســاالماندر

 .ثبت گردید ٨٧

ساالماندر  شود اخته سکباب کوبیده سیخ  ٤٠و  ٣٠، ٢٠های ظرفیت در کباب پز  و در مدل های می 
  دارد.و یا کباب بنابی سانت  ٥٠ قابلیت پخت کباب با طول  ،عریض

  

 ︨︀﹐﹝︀﹡︡ر﹋︊︀ب ︎︤ ︑︀︋︪﹩ 



 

 

  

 شیدپخت ساالماندرنحوه عملکرد کباب پز 

شی سرامیکی تاب شعل های  شی کبابپز  در م شده و  ساالماندر تاب سرخ  سوختن گاز طبیعی  بر اثر 
شت می تاباند. ح سمت باالی کباب پز قرار گرفته رارت یکنواختی را تولید و به گو شعل ها در ق و م

ن می تاباند.    حرارت را به سمت پا

ن  ٣٠٠دما سطح مشعل در حدود  می تابد. این تابش حرارت درجه سانتیگراد است و به سمت پا
  به عمق گوشت نفوذ کرده و باعث مغز پخت شدن گوشت و پخت یکنواخت کباب می گردد. 

سیخ ها بر روی میز کار قرار گرفته و بر اثر قرار گرفتن در معرض حرارت مشعل کباب پخته می شود. 
شپز می تواند بنا بر شته که آ ساالماندر میز کار قابلیت حرکت عمود دا سرعت  در مدل  نوع کباب و 

  پخت فاصله سیخ ها با مشعل را کم و یا زیاد کند. 

ستیک، ماهی، پیتزا، همبرگر  ست که برای پخت ا شلف ه ساالماندر دارای یک  میز کار در کباب پز 
  استفاده می شود. با این کباب پز می توان ماهی را بدون روغن سرخ نمود. 

 Co2عدم آلودگی با گاز 

ست. که  Co2، عدم نفوذ گاز حرارت از باالتابش مزیت دیگر  شت ا سالمت ارتقاء موجب بر روی گو
شت  ست گازو بهدا ش در کباب پز ذغالی و گازی چدنی باعث آلودگی  Co2سمی  کباب می گردد. ن

   کباب و آسیب به سالمتی مصرف کننده می شود. 

  عدم ایجاد دود

تن روغن به دلیل وجود سینی آب در کف دستگاه و نریخ عدم ایجاد دود تابشیمزیت دیگر کباب پز 
قرار دارد نیاز به فن به همین دلیل در آشپزخانه ای که کباب پز تابشی  .بر روی سطوح داغ می باشد

 ستوران.رو این یعنی کاهش هزینه برای راه اندازی  سانتریفیوژ نمی باشد

  صرفه جویی در مصرف گاز

صرفه  یر مصرف گاز وگاستفاده از مشعل های تابشی در کباب پز های تابشی، موجب کاهش چشم
 .در رستورانها و آشپزخانه های صنعتی گردیده است جویی هزینه سوخت

 ساالماندرمشخصات کبابپز اتوماتیک 

 کدارای شاسی فوالدی رنگ آمیزی شده با رنگ الکترواستاتی .١
 کانادا apogee مشعل های تابشی با سرامیک های .٢
 بدنه تمام استیل .٣



 

 

  

 شیدپخت ساالماندرمزایا کباب پز تابشی 

 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
 سیخ کوبیده در ساعت ٤٠، ٣٠، ٢٠ظرفیت های پخت متفاوت  .٧
 و پیتزا پخت ماهی، استیک، همبرگر تقابلی .٨

 مدل های مختلف کباب پز تابشی اتوماتیک شیدپخت

 سیخ کباب ٤٠با ظرفیت  خزرمدل  .١
 سیخ کباب  ٣٠با ظرفیت  گهرمدل  .٢
  سیخ ٢٠با ظرفیت  هامونمدل  .٣

  
  

  

  تهیه شده در واحد مهندسی شیدپخت


