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DE JUISTE MAAT. DE NIEUWE JOKER.
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KLEINE RUIMTE — GROOTS IDEE?
Respect! Het vraagt veel moed om een concept in daden om te zetten.
Je krijgt het voor elkaar. In je hoofd is ruimte voor duizenden ideeën. Dit 
is echter niet altijd het geval als je naar de beschikbare ruimte in je zaak 
kijkt. Geen probleem, je weet de oplossing: De nieuwe JOKER. Zo groot 
als jouw uitdaging. Zo individueel als jij bent. De juiste maat!
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OVERZICHT MODULEN

OVENKAMER (S. 7)

JOKER 6-23 JOKER 6-43 JOKER 6-11

BESTURINGSMODULE (S. 10)

MT ST

WATERMODULE (S. 12)

Stoominjectie 
(Bakken)

Vers Stoom Systeem 
(Combi-stomen)

REINIGINGSMODULE (S. 14)

 

autoclean®PRO Handdouche

DESIGNMODULE (S. 17)

Achterzijde Berging Kleur

AFMETINGEN & POSITIE BEDIENPANEEL (S. 9)

Links Boven Rechts
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JOKER 6-23 JOKER 6-43 JOKER 6-11

» Binnenafmetingen

B / D / H in mm

  

440 / 440 / 400

  

440 / 570 / 400 440 / 620 / 400

» Binnenmaten tot aan 
luchtgeleidingsplaat

B / D / H in mm 440 / 370 / 400 440 / 500 / 400 440 / 550 / 400

» Ovenkamervolume 0,065 m3 0,088 m3 0,096 m3

» Capaciteit

Broodjes

Croissants

Aardappelen

Gebraad

Hele kip

5 + 1 geleiders op
67 mm afstand

4 + 1 geleiders op
84 mm afstand

5 + 1 geleiders op
67 mm afstand

48 stuks

36 stuks

16 kilogram

14 kilogram

8 stuks

45 stuks

30 stuks

15 kilogram

15 kilogram

6 stuks

60 stuks

40 stuks

20 kilogram

21 kilogram

12 stuks

BIG IS BEAUTIFUL? SMALL IS SMART!

« Diegene die heeft wat er voor nodig is om te presteren zal winnen. En met 
een breedte van slechts 52cm heeft de nieuwe JOKER heel veel te bieden! 
Ongeacht welke uitvoering. of het nu is als 6-23, 6-11 of 6-43. Op zijn manier 
en naar jouw wens, de nieuwe JOKER is altijd de beste.

O V E N K A M E R G R O OT T E

OVENKAMERGROOTTE

01



8 9A F M E T I N G E N  &  P O S I T I E  B E D I E N PA N E E L 

02 « Hé, jij bepaalt. 
Kies de beste zijde voor de plek van jouw bedienpaneel. 
Bovenop, links of rechts - alles is mogelijk.

 

» Buitenmaten

B / D / H in mm
Bediening links
Bediening bovenop
Bediening rechts

650 / 625 / 560
 520 / 625 / 693
650 / 625 / 560

650 / 755 / 560
 520 / 755 / 693
650 / 755 / 560

650 / 805 / 560
520 / 805 / 693
650 / 805 / 560

JOKER 6-23 JOKER 6-43 JOKER 6-11

AFMETINGEN

BEDIENPANEEL - POSITIE

POSITIE BEDIENPANEEL & DEUR

Bovenop Deur rechts - en linksdraaiend mogelijk

Links Deur enkel rechtsdraaiend

Rechts Deur enkel linksdraaiend

WELKE KANT KIES JIJ?
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ZOEK HET ZELF UIT!

«Je hebt liever de klassieke manier, gereduceerd tot het noodzakelijke met de ST besturing, of 
de MT besturing gebasseerd op een systematische benadering met een moderne draai? Het 

moet goed bij jou passen. Als je nu niet kunt beslissen over de juiste besturing, start je gewoon 
met de ST besturing en laat hem naar de MT besturing aanpassen als het nodig mocht zijn. 03

MT BESTURING

Niemand zit te wachtenk op lange uitleg. 
Introduceer het werken met gemak en sys-
tematisch. Nieuwe functies helpen je niet al-
leen perd´fect te bakken en koken maar ook 
het geprogrammeerd werken en het plannen 
van je werkwijze. Met de nieuwe MT-Techno-
logie heb je je JOKER en de werkwijze onder 
controle. De juiste maat!

• Ondersteuning met opstart instellingen
• Wekelijkse programmering PRO
• Multi Cooking / Multi Baking PRO
• Multifunctionaliteit 
  (nieuwe functies) 
• Nog meer maatgesneden mogelijkheden
   om de besturing naar gebruik en 
   werkwijze in te stellen

Afhankelijk van de positiekeuze van je 
bedieningspaneel is de uitlijning van het 
display aangepast (horizontaal / verticaal).

ST BESTURING

Focus op het handmatig koken en bakken. 
Jij maakt duidelijke keuzes en bent een 
gepassioneerde vakman of -vrouw. Dat is 
waar het besturingsconcept van de ST om 
draait: ervoor zorgen dat het gebeurd!

• Handmatig koken / bakken (afhankelijk 
van de gekozen watermodule)

• Programmalijst 
• Speciale programma's

Afhankelijk van de positiekeuze van je 
bedieningspaneel is de uitlijning van het 
display aangepast (horizontaal / verticaal).

MULTIFUNCTIONEEL EN MET SYSTEEM!

»   Omschrijving

»   Uitvoeringen 
(een selectie)

»   Info

GEREDUCEERD EN MET FOCUS!
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HETE LUCHT OF OP 
VOLLE STOOM?

WATERMODULE

STOOMINJECTIE VERS STOOM SYSTEEM

» Omschrijving Goed bakresultaat is afhankelijk van 
de juiste benadering! Met de nieuwe 
JOKER kun je de de stoominjectie 
tot op de milimeter bepalen. Een 
individuele stoominjectie tijdens het 
proces is nog steeds op elk moment 
mogelijk. Voor een perfecte glans en 
het beste gelijkmatige bakresultaat.

Het doel: besparing van tijd, energie 
en water. De oplossing: het Eloma 
originele vers Stoom Systeem. Het 
verzorgt de stoom direct in de oven-
kamer. Precies wanneer en hoeveel 
als nodig is. Gereed binnen enkele 
seconden als jij dat wilt. De direct ge-
wenste wisseling van bereidingswijze 
is meteen mogelijk. Net zo flexible 
als jij!  

» Toepassingsvoorbeeld Product er in, stoom aan en daarna 
uit! Geen tijd te verliezen, zodat de 
broodjes heerlijk kunnen rijzen tijdens 
het bakken met daarna een heerlijk 
knapperige korstje.

Laat de zalm stralen. Tot op het juiste 
punt gegaard, glansende verschij-
ning, sappige smaak. Ook kwetsbare 
producten worden perfect toebereid 
met het Vers Stoom System.

«De nieuwe JOKER kan het allemaal. Maar hoeft het niet. Indien nodig doet hij het ook prima zonder 
een wateraansluiting. Als je een bakery in een tankstation hebt is de injectiemodule voor jou de juiste 

keuze. Bespaart je geld en is een echte krachtpatser. Meer flexibliteit in het gebruik nodig? Kies de 
JOKER als combisteamer. Het Vers Stoom System garrandeerd zachte forellen en krokant geroosterd 

vlees. De juiste maat, is het niet zo?

WAT E R M O D U L E

04
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VLEKKELOOS GEDRAG.

REINIGINGSMODULE

autoclean® PRO HANDDOUCHE

» Omschrijving Ons volautomatisch en geïntegreerd 
reinigingssysteem autoclean® blinkt uit 
met een minimaal verbruik van water, 
reiniger en energie. Geen wachttijden 
en geen handmatige handelingen no-
dig. Schoonmaken: start!

Handig en effectief: met de prakti-
sche handdouche kun je de ovenka-
mer snel en eenvoudig uitspoelen. 

» Toepassing Na een lange zware dag in de keuken, 
is hygiëne en reinigen een belangrijk 
vervolgstap. Perfect, een simpele 
knopdruk  en  de JOKER reinigt zich-
zelf. Klaar.

Na een hele dag bakken van verse 
producten vanaf de vroege ochtend 
tot in de avond zijn het veelal de 
kruimels die in de oven achterblijven. 
Even met de handdouche inspuiten, 
daarna uitspoelen - en je bent klaar 
voor de volgende topdag.

«Reinigen hoeft niet moeilijk te zijn. Voor diegene die het helemaal zelf willen doen is de praktische 
handdouche een perfecte hulp. Voor diegene die het meer comfortable willen hebben is autoclean® 

de juiste keuze. Automatisch  of handmatig schoonmaken - aan jou de keuze. 

* autoclean® PRO in vergelijking met autoclean®

R E I N I G I N G S M O D U L E

05

Tot wel 32% besparing door 
het nieuwe 

re-circulatiesysteem*
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DAARMEE KUN JE VOOR DE DAG KOMEN.

« Zoals het gezegde gaat: Het oog wil ook wat. dit geldt niet alleen voor wat 
op het bord ligt maar ook voor de keuken en de bar. Maak jouw JOKER 
een eye-catcher. Een mooie oplossing voor een berging of een achterkant 
afdekking met jouw logo. De JOKER op maat gesneden.

D E S I G N M O D U L E

                                                                         DESIGNMODULE

BERGING ACHTERKANT AFDEKKING KLEURSTELLING

Gebrek aan ruimte - benut de 
vrije ruimte - ook bovenop de 
JOKER. Met de extra berging 
bovenop, niets kan er vanaf glij-
den of vallen. Dit werkt vanzelf-
sprekend alléén met een aan de 
zijkant geplaatst bedienpaneel.

Elke centimeter telt.

De Joker heeft een sterke rug. 
Kies voor de achterkant afdek-
king, gebruik het als promotio-
nele ruimte door bijvoorbeeld je 
eigen logo, een passende slogan, 
of plaats een display met je 
menukaar.  

Aan jou de keuze!

Je wilt kleurrijk zijn? De JOKER 
kan dat ook, geheel naar jouw 
smaak - het hoeft namelijk niet 
te vloeken. Je kunt de gehele 
oven in een kleur kiezen om je 
eigen image te tonen.

> Minimum orderhoeveelheid: 
   10 stuks

06
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... UITEINDELIJK ZUL JE ZEGGEN:  DE JUISTE MAAT!

Jij zult niet verleid worden tot het kopen van een JOKER. De JOKER zal 
overtuigen. Omdat je krijgt wat je echt nodig hebt. En hij zal elke wens 
vervullen. Dat is precies wat je wilt. Niet meer en niet minder.

DESIGN
Als er zoiet bestaat als de kunst van het weg 
laten, dan hebben wij het geperfectioneerd in 
de JOKER. Niets is overbodig. Strakke lijnen. 
Zelfverzekerde stijl. En voldoende ruimte voor 
individuele invulling.

FLEXIBILITEIT
Maximaal resultaat met minimale inzet, wat 
ook geldt voor de bediening. Jij weet exact 
de beste plaats om jouw JOKER te bedienen. 
Dus stel hem dan ook zo samen.

MODULAIR
Of het nu gaat om een basisversie of een complete 
allrounder - u kunt de JOKER zo samenstellen dat deze 
precies bij u past. Besturingsmodule, Vers Stoom 
Systeem, reinigingssyteem - de keuze is aan jou.

CAPACITEIT
De nieuwe JOKER is pure efficiëntie in zijn verhouding 
tussen ovenkamer en buitenafmetingen. Maximaal 
ruimtegebruik met minimale afmetingen. Met een 
ovenkamer van 44cm breed en 40cm hoog biedt de 
JOKER veel ruimte voor bakken en koken - en is 
daarnaast ook absoluut stijlvol.

52 cm
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1325 mm*

JOKER 6-11

Aansluitvermogen
Afzekering
Voltage

7,8 kW 
3 x 16 Amp
400 V 3N AC

B / D / H in mm
Bedienpaneel links
Bedienpaneel bovenop
Bedienpaneel rechts 

650 / 805 / 560
520 / 805 / 693
650 / 805 / 560

JOKER 6-43

Aansluitvermogen
Afzekering
Voltage

7,8 kW 
3 x 16 Amp
400 V 3N AC

B / D / H in mm
Bedienpaneel links
Bedienpaneel bovenop
Bedienpaneel rechts 

650 / 755 / 560
520 / 755 / 693
650 / 755 / 560

Hoogste efficiëntie in de kleinste ruimte - dat is hoe het werkt met de nieuwe JOKER. En die 
houdt zich aan beloftes. Elke keer weer. De ovenkamer heeft de zelfde breedte en hoogte 
voor alle drie de JOKER modellen. Hierop gebasseerd kun je jouw JOKER individueel 
samenstellen. Zo hebben wij een hechte famillie!

DE MODELLEN. DIE ÉNE IS VAN JOU.

JOKER 6-23

Aansluitvermogen
Afzekering
Voltage

Aansluitvermogen
Afzekering
Voltage

3,6 kW 
1 x 16 Amp
230 V 1N AC

5,9 kW 
3 x 16 Amp
400 V 3N AC

B / D / H in mm
Bedienpaneel links
Bedienpaneel bovenop
Bedienpaneel rechts

650 / 625 / 560
520 / 625 / 693
650 / 625 / 560

      Info: Diepte is incl: de deur; excl. koelluchtaanzuiging

O V E R Z I C H T  VA N  M O D E L L E N

1515 mm*

* 
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1398 mm*

JOKER met bediening aan de 
zi jkant op een 150mm frame.

JOKER met bediening bovenop met in 
hoogte verstelbare pootjes 65-88mm.

JOKER met bediening aan de zi jkant 
en KH1 met 850mm onderstel .

CombiMix-Station, JOKER met bediening 
bovenop, KH1 dampcondensator en op 
150mm frame.

CombiMix-Station met 2x JOKER en 
bediening aan de zi jkant op een 
400mm onderstel .
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                                                                 ACCESSORIES (EEN SELECTIE)

ONDERSTELLEN COMBIMIX-KIT DAMPCONDENSATIE KAP

We continueren de modulaire 
benadering. Stel het onderstel 
voor jouw JOKER samen passend 
bij jouw gebruik: met of zonder 
geleiders, met of zonder 
bodemplaat.

> Namontage mogelijk.

Een slimme zet! De nieuwe com-
pacte ovens kunnen gemakkelijk 
worden gecombineerd tot een 
krachtig geheel. Geen uitstekende 
delen. Alles past precies.

> De maximaal aanbevolen 
beladingshoogte blijft behouden 
voor een aangenaam gebruik.

Dampcondensatie kap erop - 
zuivere lucht! De stoom en 
dampen die tijdens het koken 
vrijkomen worden gecondenseerd 
en afgevoerd. Dit ten goede voor 
het keukenpersoneel alsook voor 
de gasten. En daarnaast wordt de 
omgeving en milieu minder belast. 

Da's mooi toch?ALLES DOET ER TOE.

A C C E S S O R I E S  ( E E N  S E L E C T I E )

« De juiste maat. Bij Eloma zeggen we: beter is de uitdaging van goed. Dat is 
waarom we voor de nieuwe JOKER alles uit de kast hebben getrokken om 
functionaliteit te combineren met design. Hoe dat in zijn werk gaat? Met veel 
aandacht voor details. Alleen als alles goed in elkaar past is het totaalpakket 
in orde. En elk aanvullend component vervolmaakt het geheel op zijn geheel 
eigen wijze. Komt je dat bekend voor? vanzelfsprekend, het is je eigen business 
concept.  07
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JOUW EIGENWIJZE STIJL?  
DE JUISTE MAAT
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PRACHTIGE MENUKAART. PRACHTIGE SERVICE.

KLANTENSERVICE

GEBRUIKSONDERSTEUNING

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Het is een van de belangrijkste doelstellingen van Eloma om onze klanten nooit teleur te stellen. 
In het geval dat een van onze ovens niet soepel functioneren, zullen we ons uiterste best doen 
om de situatie zo snel mogelijk te verhelpen. Hiervoor hebben we een wereldwijd netwerk van 
servicepartners opgebouwd, die snel en competent zullen reageren. Bovendien ontvangen onze 
klanten alle ondersteuning die ze nodig hebben om het beste uit hun Eloma ovens te halen. Van 
de applicatie-hotline tot technische training en het kookboek met recepten. Vind wat u zoekt - 
eenvoudig op www.eloma.com/service.

T. +49 8141 395 - 188 
F. +49 8141 395 - 130

sales@eloma.com

T. +49 8141 395 - 150

application@eloma.com

T. +49 35023 63 - 888
F. +49 8141 395 - 156 
 
service@eloma.com

BEZOEK ELOMA.COM 
VOOR DETAILS VAN AL 
ONZE ONLINE TOOLS

Wij, het Eloma-team, helpen u graag verder als 
u vragen heeft over onze producten.

PART FINDER

Met Eloma zoekt u niet 
naar onderdelen, u vindt 
ze. Ze staan hier in de 
Part Finder. Elk item is 
geregistreerd, kies en 
bestel het gewoon.

INFO 24

De gehele Eloma 
productinformatie 
voor jou als download: 
tekeningen in 2D en 3D, 
brochures en de laatste 
software versies zijn 
met een paar simpele 
klikken online te vinden. 
Info24 is nu ook als App 
beschikbaar.

CONFIGURATOR

Stel in de kortste tijd zelf 
jouw perfecte toestel samen 
met passende accessories 
met behulp van de online 
configurator.

ELOMA FORUM

We geven onze kennis 
graag door. Onze seminars 
zijn perfect afgestemd op 
eindgebruikers, dealers of 
servicepartners.

PRO CONNECT

De software oplossing 
voor het toevoegen van 
foto's, beschrijvingen en 
bereidingprogramma's 
naar jouw behoefte – 
met groot gemaak, 
middels USB (via je pc) 
LAN of WLAN. Nu ook 
beschikbaar als App.

PROC
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Eloma GmbH • Otto-Hahn-Str. 10 • 82216 Maisach/Germany
T. +49 8141 395-0 • F. +49 8141 395-130 • sales@eloma.com

eloma.com

DE JUISTE MAAT. DE NIEUWE JOKER.
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