
Njóttu þess að elda!
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Öryggi 
Með viðvörunarbúnaði færð þú 
upplýsingar ef eitthvað er að.

Notkun
Bakkarnir fara inn þversum: 
öruggt og þægilegt.

Þægilegt Notendaviðmót
Auðvelt, nákvæmt, augljóst 
með snerti og stroku stjórnun.



Umfang
Fullkomin nýting á 
eldunargetu og tiltæku 
rými.

Gæði
Varmaskiptir, einangruð 
3 glerja hurð, 316 S 11 
eldunarrými... innifalið.

Skynjun
Hágæða eldamennska þar 
sem ofninn stillir sig sjálkrafa 
fyrir mismunandi vörur.

Hreinlæti
Sjálfvirkt hreinsikerfi með 
tvöföldum hreinsihylkjum. 
(Sápa og gljái)

Njóttu þess að elda!

MKN hefur framleitt hágæða matreiðslutæki fyrir fagfólk í 65 ár. 
Kokkurinn er ávallt hafður í fyrirrúmi. Tækni MKN býður uppá 
alhliða kosti fyrir viðskiptavini. Upplifðu FlexiCombi MagicPilot.
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Umfang
Að elda meira í einu* - það er auðvelt með FlexiRack. 
Eldunarrýmið nýtist til fulls með flottu hillu fyrirkomulagi.

Þinn hagur: Stóraukið rými leiðir til aukinnar framleiðslu. 
Þetta sveigjanlega tæki okkar hraðar allri vinnslu í stó-
reldhúsum. Þú sparar því ekki bara tíma heldur einning 
dýrmæta orku.*

Örugg og þægileg 
              meðhöndlun!

Öruggur og þægilegur í notkun: 
Vegna þess að bakkarnir snúa þversum nærð þú 
alltaf góðu taki, jafnvel á þungum bökkum og ílátum. 
Þú þarft ekki alltaf að breyta stöðu handanna og þú 
hefur fulla yfirsýn yfir framleiðsluna.

Combi steamer 10.1 Combi steamer 10.1 
með 1/1 GN með FlexiRack Þú bætir við*

24 kjúklingar/settir inn 36 kjúklingar/settir inn 50%  meira*

80 snitsel /sett inn 120 snitsel/sett inn 50%  meira*

* miðað við MKN gufuofna GN 1/1 og í þeim tilvikum þar sem 2ja eldunaraðferða er krafist fyrir sömu framleiðslugetu.

FlexiRackGN 1/1 þversum innsetning



Pilot magic

AÐSTOÐ. Innbyggð hjálparþrep ( s.s. 
„kryddið núna“ eða „bætið við soði“ ) 
til að tryggja rétt ferli og viðhalda 
gæðum.

Notendavænt með

Frábær framsetning með myndum, sjónarhorn frá öllum hliðum. 
Það er gaman að vinna með MagicPilot kerfið. Svipað snjallsíma 
eða spjaldtölvu byrjar þú frá fyrstu hendi aðgerðir eftir þínum 
þörfum með einföldum snerti eða stroku hreyfingum.

Sjálfvirka aðgerða forritið býður þér að elda 
eins og fagmaður með fáum snertingum. 
Frábæran árangur í matreiðslunni er hægt 
að endurtaka endalaust með 10 mismunandi 
aðferðum. Þær eru innbyggðar í autoChef. 
Meira en 350 minnisrými með allt að 20 
þrepum eru möguleg.

Hratt og örugg: 
autoChef

Touch me!+

Combi steamer 10.1 Combi steamer 10.1 
með 1/1 GN með FlexiRack Þú bætir við*

24 kjúklingar/settir inn 36 kjúklingar/settir inn 50%  meira*

80 snitsel /sett inn 120 snitsel/sett inn 50%  meira*



AUÐVELT. Geymdu mest notuðu 
uppskriftirnar í favourites í byrjunar 
glugganum.  

FLJÓTT.  Veldu eldunaraðferð með því að 
nota skannann og byrjaðu að elda með einni 
snertingu.

Samanburður vísar í fyrri MKN HansDampf tæknina.

Stilltu inn afgreiðslutímann. Time2Serve sér 
til þess að mismunandi hráefni sem eru elduð 
í einu séu tilbúin á sama tíma.

FamilyMix gefur til kynna hvaða vörur henta 
með hvor annarri undir valinni eldunaraðferð. 
Þannig getur þú notað eldunarrýmið til fulls.

Viðvörunarkerfi
Þú veist hvað er að gerast með 
einni snertingu. Aðgerðir tækisins 
eru prófaðar sjálfvirkt.

Njóttu þess að elda!

Skapaðu, eldaðu og geymdu þínar eigin 
uppskriftir í MagicPilot. Aðeins einn maður 
er við stjórnvölinn þegar kemur að þessum 
12 handstýrðu forritum: Þú! Þú getur stjór-
nað hverri eldunaraðferð að þínum þörfum 
með því að nota snerti og stroku hreyfingar 
og þú einfaldlega geymir þær í autoChef 
þar til þú þarft á þeim að halda aftur.

 
KOKKUR INNBYGGÐUR. Video 
mynd með notendaleiðbeiningum. 
Aðstoð hvenær sem er 365 daga ársins.

Einstaklings: 
Handstýrð stjórnun

Handstýrð 
eldun
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Topp gæði tryggð þar til 
matur er borinn fram

Hámörkun* vegna skynjunar 
ferla:

1. Eldun
2. Virk kæling með 
 SmartCoolDown
3.  Fullkomin vörn fyrir biðtíma

Einfalt, án þess að þurfa að 
elda eitthvað sér eða taka hluta 
matarins út fyrr.

Sjálfvirk hleðslu skynjun - 
sjálfvirk leiðrétting viðhel-
dur topp gæðum 

Þetta eru töfrar: 
FlexiChef skráir sjálfkrafa 
matar hleðsluna og setur 
QualityControl sjálfkrafa í gang. 
Viðeigandi eldunaraðferð er 
stillt af til að tryggja topp gæði. 
Án notkunar kjarnhitamælis.

Hagræðing orkunotkunar 
er umhverfisvæn

Orkan
• Hurð á eldunarrými með 
 einangruðu þreföldu gleri
• Varmaskiptir 
• Ný tækni með blandaðri 
 eldun

GreenInside
Heildarnotkun (orka/vatn) birtist  
á skjánum eftir hvert eldunarferli.

Sjálfvirk hreinsun: 
með tvöföldu hreinsihylki 
(sápa - gljái) 

WaveClean  (staðlað) sér um 
sjálfvirk þrif. Það virkar á ótúlega 
skilvirkan hátt hvað hreinlæti 
varðar. Jafnvel minnstu agnir 
hreinsast burt vandræðalaust 
með notkun á aðeins einu hrein-
sihylki sem inniheldur bæði sápu 
og gljáa - og með aðeins 35 
lítrum af vatni. (Model 6 og 10). 
Vatnsnotkunin hefur því verið 
minnkuð um 36%.*

Kemur í veg fyrir að gufa 
sleppi út þegar hurðin er 
opnuð

Sjálfvirka öryggis gufu útsogið 
í lok autoChef aðferðarinnar 
tekur á þessu. Hurðina er hægt 
að opna án þess að gufa sleppi 
út og það gerir vinnuumhverfið 
miklu þægilegra.

Mæling með 2ur kjarn-
hitamælum, aðskilið og 
nákvæmt.

• Tveir mælar en með sama 
kjarnhita: mismunandi hleðs-
lumagn matar er hægt að elda 
í einu að ákveðnum kjarnhita. 
• Tveir mælar með mismu-
nandi kjarnhita: mismunandi 
mat er hægt að elda í einu að 
ákveðnum kjarnhita. 

Gæði með minni vatns-
notkun

Áhrifaríkt: Viðkomandi magn 
af nauðsynlegri gufu er sjálfkrafa 
stillt fyrir matar magnið. Alltaf 
hárrétt magn. Þetta flýtir fyrir 
eldunar ferlinu* og tryggir um 
leið framúrskarandi gæði 
eldaðra rétta og notkun 
lágmarks orku á sama tíma.

Fullkomið rakastig í eldu-
narrýminu hvenær sem er
 
Möguleiki á handstýringu: 
ClimaSelect plus tryggir r
aka- og hitamælingar í eldu-
narrýminu. Raka er hægt að 
stjórna afmarkað fyrir matinn 
með 10 prósenta aukningu - 
ávallt með sýnilegri aðstoð. 
Árangurinn: Tryggð gæði.

GreenInside aðeins fáanlegt í rafmagns 
útgáfunum, ekki í gasi.

*samanborið við fyrri MKN HansDampt tæknina

(Valkvætt)

2 kjarnhitamælar
= 2 kjarnhitar



•  Stærð 6.1 Rafmagn
•  Stærð 6.1 Gas
•  Stærð 6.2 MAXI Rafmagn
•  Stærð 6.2 MAXI Gas

•  Stærð 10.1 Rafmagn
•  Stærð 10.1 Gas
•  Stærð 10.2 MAXI Rafmagn
•  Stærð 10.2 MAXI Gas

•  Stærð 6.1 + 6.1 / 6.2 + 6.2
•  Stærð 6.1 + 6.2
•  Stærð 6.1 + 10.1 / 6.2 + 10.2
•  Stærð 6.2 + 10.1 / 6.1 + 10.2

•  Stærð 20.1 Rafmagn
•  Stærð 20.1 Gas
•  Stærð 20.2 MAXI Rafmagn
•  Stærð 20.2 MAXI Gas

•  Vinstri handar opnun á hurð 
• Tveggja þrepa lás á hurð
• Skipa útgáfa, sérstök spenna
• Auka utan á liggjandi fjölpunkta kjarnhitamælir 
 (ekki hægt að bæta við eftir á)
• Auka utan á liggjandi sous vide eins punkta mælir 
 (ekki hægt að bæta við eftir á)
•  Standar og skápar
• Stöflunar pakki fyrir ofna á borði
• Upphitunar og diska hitunar kerfi, hita einangrunar hettur
• MagicPilot to go

• FlexiRack sérstakur aukabúnaður: grill grindur,gataplötur, 
 bökunarplötur, emileraða eða húðaðar, kjúklingagrindur, 
 fitubakkar, körfur
• GN ílát, GN grindur og sérstakir bökunar og steikar bakkar
• Töföld hreinsihylki fyrir WaveClean (sápa - gljái)
• Gufuháfur 
• Aukabúnaður: Rekkar og GN ílát
• Hreinsibúnaður
• GN innsetning á lengdina
•  Tengibúnaður fyrir orkusparnaðar kerfi
•  Internet tengi
•  IPX 6 (aðeins rafmagns)

FlexiCombi valmöguleikar:

Staðalbúnaður:

Valmöguleikar/Aukabúnaður:

Tæknileg gögn:

aðeins Rafmagns

• Auðveld hleðsla, 
 innsetning á þverveginn
•  MagicPilot
•  autoChef
•  Handstýring
• Gæðaeftirlit

•  Fullkomið „í bið“
• StepMatic
• Raka stjórnun
• Ready2Cook
•  RackControl 2
• Time2Serve

• SES - Gufuútblásturskerfi
• MKN CombiConnect
•  WaveClean hreinsunarkerfi  
 - ný kynslóð
• Video aðstoð
• Fjölskyldukerfi

• KokkaHjálp
• 316 S 11 varanlegt 
 eldunarrými
• PHIeco DynaSteam 2
• Innbyggður varmaskiptir
•  Þriggja glerja, einangruð 
 hurð á eldunarrými

• FlexiRack magnstýring
• CombiDoctor
• GreenInside (rafmagns módel)
• Strikamerkja virkni f/ skanna 
 (skanni fylgir ekki)
• Vatnsbyssa

FlexiCombi 6.1 Rafmagn 6.1 Gas 10.1 Rafmagn  10.1 Gas 20.1 Rafmagn 20.1 Gas

MKN Model No.  FKE061R_MP FKG061R_MP FKE101R_MP  FKG101R_MP FKE201R_MP  FKG201R_MP
Heildarstærð  997 x 799 x 790 mm  1020 x 799 x 790 mm 997 x 799 x 1060 mm  1020 x 799 x 1060 mm 1075 x 813 x 1960 mm 1075 x 813 x 1960 mm
Tengt álag (rafm)  10,4 kW  0,6 kW 15,9 kW  0,6 kW 31,7 kW 1 kW
Spenna  3 NPE AC 400 V  1 NPE AC 230V 3 NPE AC 400 V  1 NPE AC 230 V 3 NPE AC 400 V 1 NPE AC 230 V
Öryggisvörn  3 x 16 A  1 x 16 A  3 x 25 A  1 x 16 A 3 x 63 A 1 x 16 A
Heildar Hitaútstreymi  11 kW  18 kW  36 kW
Gastegundir  Gas (E and LL) 20 mbar  Gas (E and LL) 20 mbar  Gas (E and LL) 20 mbar
  Fljótandi gas 3B/P 29–50 mbar  Fljótandi gas 3B/P 29–50 mbar  Fljótandi gas 3B/P 29–50 mbar
FlexiRack (530 x 570 mm)  6 x FlexiRack≙10,5 GN 1/1 6 x FlexiRack≙10,5 GN 1/1 10 x FlexiRack≙17,5 GN 1/1 10 x FlexiRack≙17,5 GN 1/1 20 x FlexiRack≙35 GN 1/1 20 x FlexiRack≙35 GN 1/1
Gastróbakkar (65 mm djúpir) 6 x GN 1/1 6 x GN 1/1 10 x GN 1/1 10 x GN 1/1 20 x GN 1/1 20 x GN 1/1
Bökunarstærð 5 x Bökunarstærð 5 x Bökunarstærð 8 x Bökunarstærð 8 x Bökunarstærð 16 x Bökunarstærð 16 x Bökunarstærð

FlexiCombi 6.2 MAXI Rafmagn     6.2 MAXI Gas 10.2 MAXI Rafmagn 10.2 MAXI Gas 20.2 MAXI Rafmagn 20.2 MAXI Gas

MKN Model No.  FKE062R_MP FKG062R_MP FKE102R_MP  FKG102R_MP FKE202R_MP  FKG202R_MP
Heildarstærð  997 x 799 x 790 mm  1020 x 799 x 790 mm 997 x 799 x 1060 mm  1020 x 799 x 1060 mm 1075 x 813 x 1960 mm 1075 x 813 x 1960 mm
Tengt álag (rafm)  20,9 kW  0,6 kW 30,5 kW  0,6 kW 60,9 kW 1 kW
Spenna  3 NPE AC 400 V  1 NPE AC 230 V 3 NPE AC 400 V  1 NPE AC 230 V 3 NPE AC 400 V 1 NPE AC 230 V
Öryggisvörn  3 x 35 A  1 x 16 A  3 x 50 A  1 x 16 A 3 x 125 A 1 x 16 A
Heildar Hitaútstreymi  17 kW  26 kW  52 kW
Gastegundir  Gas (E and LL) 20 mbar  Gas (E and LL) 20 mbar  Gas (E and LL) 20 mbar
  Fljótandi gas 3B/P 29–50 mbar  Fljótandi gas 3B/P 29–50 mbar  Fljótandi gas 3B/P 29–50 mbar
Gastróbakkar (65 mm djúpir) 6 x 2/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 2/1 GN 20 x 2/1 GN
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MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 2a
38300 Wolfenbüttel/Germany
Telefon +49 (0) 5331 89-0
Fax  +49 (0) 5331 89-280

www.mkn.com

Sala og Þjónusta MKN tækja á Íslandi 
Íslensk Markaðsmiðlun ehf
Pósthólf 5060, 125 Reykjavík
Sími 8536020
e-mail  thorbjorn@ismark.is

www.veitingavorur.com


