Özellikler
Features

Obsiyonel Çözümler
Optional Solutions
Her türlü koşulda, pişirme ve servis imkanı!
Cooking and service in all kinds of conditions.

• KM - Sahra mutfağı özel KM-TOROS römorke

• Km field kitchen is easily transported from

monte sistemi ile bir yerden bir yere kolaylıkla

one place to another with special km-rock

taşınabilir.

trailer mounted system

• KM - TOROS sahra mutfak ünitesi özel KM

• The KM-TOROS trailer-mounted field kitchen

-TORWAY römork sistemi sayesinde , olumsuz

unit is designed to provide catering facilities

saha koşullarında catering imkânı sağlamak için

under adverse field conditions. The unit

tasarlanmıştır. Ünite, 400-600 kişiye kadar

provides food and beverage preparation for up

yiyecek ve içecek hazırlama imkanı sağlar.

to 400-600 men.

1- KATLANIR ÇALIŞMA TEZGAHI

1-FOLDING WORKING TABLE

2- SİNYAL LAMBALARI

2-SIGNAL LIGHTS

3- PİŞİRME TENCERESİ 150 LT

3-COOKING POT 150 LT

4- YEMEK TAHLİYE VANASI

4-FOOD DISCHARGE VALVE

5- MAZOT KEROSEN GAZYAĞI

5-FUEL KEROSINE GASY

PROPAN BÜTAN YAKABİLEN ÇOKLU

PROPANE BOTANY

BRÜLOR

MULTI-BRUSHING FUEL

6- FIRIN 3 ADET 2/1 GASTRONOM

6-OVEN 3 PIECE 2/1 GASTRONOM

• Brulörler LPG ,dizel katı yakıt kullanılmak üzere

• Burners can be interchanger for use LPG ,

KUVETLİ

INDUCTION

değişebilir veya taşınabilir jeneratör kullanılabilir.

disel , solid fuel or can use on-board

7- IZGARA

7-GRILL

generator..

8- SABİTLEYİCİ AYAKLAR

8-CONSTANTING FEET

(sıkıştırılmış polimer)

• Suspension system by joint rubbers(

9- GAZ SİSTEM DOLABI

9-GAS SYSTEM BOARD

• Park halinde fren sistemi

compressed polymer)

10- YANGIN SÖNDÜRME DOLABI

10-FIRE EXTINGUISHING DOOR

• Taşınma sırasında sarsıntıyı engelleyen

• Parking brake system

11- ELEKTRİK SİSTEM DOLABI

11-ELECTRIC SYSTEM BOARD

süspansiyon sistem

• Suspension system prevents rusting during

12- SU SİSTEM DOLABI

12-WATER SYSTEM DOOR

• Enerji tasarruflu pişirme tencere ve kaynatma

transport

13- KIZARTMA TAVASI 80 LT

13-FRYING PAN 80 LT

14- AYARLANABİLİR AKS VE ÇEKİ

14-ADJUSTABLE AX AND PULL

OKU

OUT

15- STEPNE

15-SPARE

16- MUHAFAZA VE ÇADIR

16-STORAGE AND TENT

17- BACA

17-FLUE

• Ortak kauçuklar ile süspansiyon sistemi

kazanları
• Energy-saving cooking pans and boilers
• Her iklim koşulunda pişirim yapacak şekilde
tasarlanmıştır

• Designed to cook in all weather conditions

KM TOROS Sahra Mutfağı

• Pişirme modülleri birbirinden bağımsız
kullanılabilir

• Cooking modules provide independent use

• 400 ve 600 kişilik pişirme yapabilen modelleri

• There are models capable of cooking for 400

vardır(menüye göre değişebilir)

and 600 people (may vary by menu)
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Genel Özellikler
Features

Açıklama
Description

Her türlü yemek pişirme ve servis yapma
amaçlı mobil ve modüler mutfak
sistemlerini 60 yılı aşkın tecrübemiz,
güçlü proje ekibimiz ve teknik
kadromuzla sizlere sunuyoruz.

1

SAHRA MUTFAĞI FIELD KITCHENS

We offer mobile and modular kitchen
systems for cooking and serving all kinds

Pişirme Cihazlari ve Teknik
Donanımlar

Cooking Units and Technical
Equipment

• 2 ad servis tablası

• 2 service table

• 2 ad kaynatma kazanı çift cidarlı indirekt ısıtma ( 2x150 lt 400 kişi veya
2x200 lt 600 kişi )

• 2 pc double-walled Boiling Pan indirect heating
( 2x150 lt 400 men or 2x200 lt 600
men )

of kitchens with our experienced team
of more than 60 years and our technical
team.

2
3
4

MOBİL EKMEK FIRINI MOBILE BAKERY

KONTEYNER MUTFAK CONTAINER KITCHEN

KM mobil sahra mutfakları bir kullanımda
400 yada 600 kişilik yemek pişirebilir. KM
MOBİL SAHRA MUTFAĞI zorlu şartlar göz
önünde bulundurularak tasarlanmış olup,
bir yerden başka bir yere kolaylıkla
taşınabilmesi için, hızlı ve esnek manevra
yapabilen özel tasarım KM Toros römorke
monte sistemi kullanılmıştır. Savaş ve
savunma durumlarında, doğal afet gibi
olağan üstü hallerde, toplu organizasyonlar
için kurulmuş yerleşim kamplarında hızlı ve
kolay ikram çözümleri sağlar. Ünite dizel
yada LPG vb yakıtlar ile çalışabilir.

KM mobile field kitchens can cook 600
people for 400 people in one use KM mobile
field kitchen has been designed in
consideration of every challenging conditions
and it has been specially designed KM Toros
trailer - monte system which can be easily
moved from one place to another and able to
maneuver quickly and flexibly. War and
defense situations as well as extraordinary
situations such as natural disasters provide
quick and easy catering solutions for
residential camps set up for collective
organizations. The unit can work with diesel
fuel or LPG fuels.

MOBİL EV MOBILE HOUSE

MOBİL

MOBILE SOLUTIONS FIELD KITCHENS

ÇÖZÜMLER

SAHRA MUTFAĞI

kayalarmutfak.com

• 2 ad su ısıtıcı-kettle 50 lt

Açıklama:
Kolaylıkla taşınabilir ve manevra

• 2 ad kızartma tavası 80 lt conta
kapaklı

yapabilir. 400-600 kişiye kadar

• 2 ad Fırın 110 lt (3x 2/1 GN Tepsi)
müşterinin isteğine göre değişebilir.

yiyecek pişirme kapasiteli, mazot,

• Hava kompresörü

gaz yağı ve LPG gibi yakıtlar ile

• 2pc Oven 110 lt ( 3 x 2/1 GN Tray )
Variants available to suit customer
requirements
• Air compressor

çalışabilir. Bir yerde pişirilen
yemeğin sıcak bir şekilde başka

• Jeneratör

• Generator

bölgelerde dağıtımını sağlar.

• Likit ve katı Brulörler

• Liquid and solid fuel burner

• Saklama dolapları

• Storage cabinets

• Elektrik ve su bağlantı sistemleri

• Electrical and water connection
systems

Kullanım Alanları

Usage Areas

Field kitchen portable and

Sahra mutfağı kriz anlarında ,doğal afet
gibi olağan üstü hallerde, savaş ve
savunma alanların da ve kalabalık
organizasyonlar için oluşturulmuş
yerleşim kamplarında ve buna benzer
yerlerde yemek pişirmek ve servis yapmak
amacı ile kullanılır

Field Kitchen is used with the aim of cooking

capable of cooking food for

and serving in places of crisis such as natural

400-600 individuele and uses

• Su tankı

fuels such as petroleum,gas oil,

• Yangın söndürme, Gaz söndürme
sistemi

defense areas and crowded organizations, etc.

• 2 pc Frying Pan 80 lt gasket cover

• Aks dingil, ayarlanabilir çekme
aparatı

Description:

disasters, residential camps for war and

• 2 pc cookers/water heaters 50 lt

and liquid gas cooking in one
place and distribution of hot food
in another regions.

• Su arıtma

• Tente ve güneşlik

• Axle, regulatable truck apparatus

• Water treatment
• Water tank
• Fire and gas extinguishing system
• Tent awning

