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Dealer za:

Tračni pomivalni stroj F4900 Flight

Tračni pomivalni stroj F4900 3R Flight Kromo s komoro za predpranje, pranje, trojno izpiranje in sušenje
Tračni modularni pomivalni stroji Flight ponujajo 8 modelov in zelo široko paleto standardnih in dodatnih funkcij, opreme in
komponent, ki omogočajo izbiro najustreznejše rešitve za izpolnjevanje zahtev v največjih kuhinjah. Stroji se lahko modularno
sestavijo glede na potrebe in glede na velikost prostora. Vgrajene so na novo zasnovane inox pomivalne in izpiralne roke, ki skupaj z
izredno močnimi vodnimi črpalkami in sušilci, skrbijo za optimalne rezultate pomivanja in sušenja. Še učinkovitejši sistem ojačenega
predpranja, večkratnega pranja, trojnega sistema izpiranja in temeljitega sušenja, omogočajo skupaj s sistemom rekuperacije in
sistemi za optimizacijo porabljene energije ter pomivalnih sredstev, še večje prihranke in boljše rezultate pomivanja.
Številne standardne funkcije, kot na primer sistem optimizacije energije pri sušenju, sistem optimizacije pritiska vode, sistem
optimizacije porabe čistilnih sredstev, digitalno krmiljenje z IP65 varovanjem, samodiagnoza delovanja stroja in sprožitev alarmov v
primeru napak, širina komore s 710mm in višino 450mm, dvojna izolacija sten, zaobljeni robovi komore, nastavljive nogice po višini,
bojler in komora v kvalitetnem inoxu AISI 304 in 316, pomivalne in izpiralne roke v inoxu, samoočiščevalne črpalke in inox
površinski filtri, omogočajo doseganje najvišjih standardov pomivanja.
Skupaj z opcijskimi funkcijami, kot so dozator za pomivalno sredstvo, črpalke v Inox izvedbi, črpalka za povečanje pritiska izpiralne
vode, dodatna moč grelcev, variator hitrosti pomivanja, HACCP priklop, samoočiščevalna funkcija stroja in »break tank« sistem, pa
stroj postavljajo v sam vrh. Pomivalni stroji Flight združujejo ekonomičnost, fleksibilnost, vzdržljivost, kvaliteto in učinkovitost na
področju pomivalne tehnike.

Elektronsko krmiljenje s pomočjo digitalnega displeja

Zmogljivi motorji in črpalke

Velika vhodna in izhodna odprtina

Ekonomično in učinkovito sušenje posode

Tekoči trak zagotavlja enostavno rokovanje in hitro pomivanje

Zmogljive pomivalne in izpiralne roke ter široka komora

Projektiranje tehnologije v kuhinji
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Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna.
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Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj
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