Profesjonalne urządzenia gastronomiczne

Eurogast Polska

Opiekacze-tostery
Toster TS 1270: jeden poziom, dwa niezależnie sterowane poziomy grzania,
Toster TS 3270: dwa poziomy, trzy niezależnie sterowane poziomy grzania,
• regulowany wyłącznik czasowy z możliwością pracy ciągłej,
• krótki czas rozgrzewania promienników kwarcowych podczerwieni (toster jest gotowy do pracy w kilkadziesiąt
sekund po włączeniu; nie wymaga wstępnego przegrzania do temperatury roboczej),
• po trzy promienniki podczerwieni na każdym poziomie grzania (TS 1270,: góra i dół; TS 3270: góra, środek i dół),
niezależne sterowanie pracą promienników każdego poziomu,
• opatentowana osłona na promienniki kwarcowe,
• tace dostosowane do pojemników GN: TS 1270: 1 x GN 1/1, TS 3270: 2 x GN 1/1,
• demontowany tylny panel ułatwiający czyszczenie urządzenia,
• w modelu TS 3270 demontowana osłona rusztu.

TS 1270

TS 3270

* Wymiar podany wraz z rączką rusztu.
Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]
Wymiary rusztu [mm]

TS 1270

TS 3270

640 x 380 x 335

640 x 360 (*450) x 480

520 x 320

2 x (520 x 320)

Średnia wydajność [szt./h]

200

400

Zasilanie [V]

230

400

Moc [W]

2700

4000

Masa [kg]

15

18,5

2 390,-

3 270,-

Cena netto [PLN]

Toster przelotowy
Toster przelotowy CT 540 B:
• niezależne sterowanie górnego i dolnego poziomu promienników kwarcowych (po 4 na każdym poziomie) oraz prędko
ści przesuwu przenośnika taśmowego pozwalają na precy
zyjny dobór parametrów opiekania dla każdego produktu,
• prześwit między górnymi elementami grzewczymi a przeno
śnikiem taśmowym: 45 mm,
• możliwość zdemontowania tylnej ścianki pozwala na
stosowanie urządzenia w wersji przelotowej,
• dzięki kwarcowym promiennikom podczerwieni, których
temperatura wnętrza osiąga wartość do 1050°C,
urządzenie jest gotowe do pracy w kilkadziesiąt sekund po
jego włączeniu.

Model

Toster CT 540 B

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

500 x 680 x 345

Wydajność [szt./h]

od 300 do 540

Zasilanie [V]

230

Moc [W]

2650

Waga [kg]
Cena netto [PLN]

20
5 350,-

CO 60

33

