Eurogast Polska

Profesjonalne urządzenia gastronomiczne

Sokowirówki

R

Sokowirówka Santos - 68
• sokowirówka przeznaczona do punktów o wysokiej sprzedaży świeżych soków z warzyw i owoców
• wyjątkowo szeroki otwór wsadowy (79,5 mm) nie ma potrzeby rozdrabniania owoców i warzyw,
EurogastPolska
• wyjątkowo wysoka wydajność – do 140 l soku/godzinę,
• w standardzie pojemnik do gromadzenia miąższu 14 l,
• w standardzie sito ze stali nierdzewnej: Ø oczek 0,5 mm pozwala uzyskać doskonałą ﬁltrację i klarowność soku,
• wysokość lejka ze stali nierdzewnej (9’’) – 228 mm umożliwia robienie soku do szklanki, dzbanka lub pojemnika blendera,
• części mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej (bez udziału aluminium), możliwość mycia
w zmywarce lub w gorącej wodzie.
• „Ezy - Clean® II system” zapewnia łatwość, wydajność i wysoką jakość mycia (demontaż pokrywy, sita bez użycia narzędzi),
• system bezpieczeństwa odłączający pracę części tnącej i silnika w razie próby otwarcia urządzenia.
• opcja: akcesoria - szeroka taca podawcza do delikatnych owoców lub nalewania płynnych dodatków, element
odprowadzający odpady bezpośrednio pod blat roboczy

Zobacz urządzenie podczas pracy!

Popychacz: bez wysiłku stały strumień, maksymalny efekt

Wyjątkowo szeroki otwór podawczy:
Ø 79,5 mm. Nie ma potrzeby rozdrabniania warzyw lub owoców

STREFA KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ WYŁĄCZNIE
ZE STALI NIERDZEWNEJ (BEZ ALUMINIUM)
Sito: ze stali nierdzewnej: Łatwe do zdemontowania.
Bardzo drobne sito pozwala uzyskać doskonałą filtrację (oczka 0,5 mm).
Sito z oczkami 0,8 mm dostępne na zamówienie.
System Ezy-clean™II: demontowane kosz i pokrywa
(bez wykorzystania narzędzi). Niezawodny i wytrzymały, doskonałe
zamocowanie sita.

Wyskość lejka 228 mm: Zmieści się pod nim szklanka, dzbanek
i pojemnik blendera.

Wytrzymały i bardzo cichy silnik asynchroniczny o mocy 1300W

Wodoodporny włącznik / wyłącznik

Bezpieczeństwo: system otwierania/zamykania.
Odcięcie dopływu prądu i zatrzymanie silnika
przy otwarciu uchwytu pokrywy.

Wydajność do 140 l/h
68

Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

68
330 x 562 x 606

Maksymalna wydajność [l/godz.]

140

Obroty silnika [obr/min]

3000

Średnica otworu podawczego [mm]

79,5

Wysokość wylewki (lejka) [mm]
Zasilanie [V] / Moc [W]
Waga [kg]
Cena netto [PLN]

98

228
230 / 1300
25
11 610,-

przystawka

popychacz

sito

element do
odprowadzania odpadów

