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Komora wędzarnicza tradycyjna

KWT-250
3050 × 1500 × 2900 mm

Komora wędzarnicza tradycyjna bazuje na jednej z najstarszych 
metod wędzenia.

Powstający w palenisku dym ze zrębków drewnianych przepro-
wadzany przez kanał dolny unosi się grawitacyjnie – swobodnie 
okalając obracający się produkty. Następnie odprowadzany jest 
na zewnątrz komory.

Istotnym elementem zapewniającym równomierną obróbkę 
wsadu jest unikalna konstrukcja wózka wędzarniczego z syste-
mem rotacji wsadu.

Produkty przeznaczone do obróbki zawieszone są 
na obrotnicy, która poprzez jednostajny ruch ob-
rotowy w trakcie procesu zapewnia równomierny, 
a zarazem doskonały efekt wędzenia.

W komorze tradycyjnego wędzenia urządzeniem 
dostarczającym ciepło i dym do procesu wędzenia jest paleni-
sko wykonane ze stali nierdzewnej oraz elementów żeliwnych 
(ruszt).

Podłoga wykonana jest z blachy kwasoodpornej. Ściany bocz-
ne, drzwi i sufit skonstruowane są z odpowiednio wyizolowa-
nych paneli ze stali nierdzewnej.

Do pomiaru temperatury służy rezystancyjny czujnik tempera-
tury, umieszczony we wnętrzu komory, podłączony elektronicz-
nego miernika.

Wędzenie tradycyjną metodą wolnego spalania polan drzew 
liściastych nadaje charakterystycznego, cenionego zapachu, 
smaku oraz barwy.

KOMORA HYBRYDOWA
Dla wszystkich podmiotów zainteresowanych produk-
cją wędlin wedle tradycyjnych receptur oraz ceniących 
sobie wygodę i powtarzalność procesu, wprowadzi-
liśmy na rynek innowacyjny produkt łączący w sobie 
wszystkie zalety komory wędzarniczo parzelniczej oraz 
tradycyjnego sposobu wędzenia. Urządzenie powstało 
dzięki wyposażeniu standardowej komory wędzarniczo 
parzelniczej w palenisko zasilane sztabami drewna oraz 
specjalny kanał rozprowadzający dym. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu, maszyna obsusza i wędzi jak komora 
tradycyjna, a układ cyrkulacji powietrza oraz sterowanie 
mikroprocesorowe czuwa nad zachowaniem  idealnych 
oraz powtarzalnych  warunków wewnątrz komory. 
Dodatkową zaleta maszyny jest możliwość 
przeprowadzeni procesów parzenia i schła-
dzania, bezpośrednio po zakończeniu trady-
cyjnego wędzenia.

Uzyskane w hybrydowej komorze wędzar-
niczo parzelniczej wędliny są identyczne 
w smaku i wyglądzie jak te z komór trady-
cyjnych oraz, co warto podkreślić, spełniają 
nowe normy UE odnośnie zawartości sub-
stancji smolistych

KW-300
Komora hybrydowa


