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APARAT ZA PRIPRAVO
NARAVNEGA POMARANČNEGA SOKA
Namizni avtomatsi aparat M/SB Fantastic za ožemanje pomaranč
Aparat je idealen za pripravo soka v šolah, vrtcih, hotelih, kavarnah, slaščičarnah,
bolnišnicah in v domovih starejših. Aparat je zgrajen iz neerjavečega materiala. Ima
elektronski nadzor delovanja, ki vam omogoča avtomatsko upravljanje in pripravo
pomarančnega soka. Priprava je hitra, varna in enostavna.
Le s preprostim pritiskom na gumb si lahko hitro pripravite pomarančni sok.
Uporabljajo se lahko okrogli citrusi premera od 60mm do 90 mm, brez potrebe po
predhodnem rezanju ali drugi predpripravi sadežev. Opcijsko je mogoče dokupiti košaro
za shranjevanje večjega števila citrusov in podstavek s posodo oddne pomarančne
lupine.
Sistem stiskanja prepolovi agrum, ga stisne in loči lupino v poseben zaboj za odpadke.
Tako ne more priti do kontaminacije soka. Vstavljanje agrumov je v posodo z zgornje
strani, ki je zaščitena z mrežo in daljšim kanalom. Aparat ustreza vsem HACCP
predpisom in ima CE standard ter s tem pripadajočo konformitetno izavo. Čiščenje
aparata je enostavno in hitro.
Model M/SB Fanatastic predstavlja novo linijo aparatov, ki imajo v primerjavi s
klasičnimi aparati številne prednosti:








Do 90% krajši čas čiščenja aparata
100% izkoristek stiskanja soka iz sadeža
Do 300% hitrejši proces stiskanja sadeža
Do 40% manj zasedenega prostora zahvaljujoč kompaktnosti aparata
Izjemna kvaliteta in estetika izdelave
Izjeno tih
Digitalni displej za enostavno roovanje

Opcijska košara za pomaranče

Kompaktnost in estetika

Opcijski podstavek za aparat

Učinkovitost delovanja, optimalni rezultati rezanja in stiskanja agrumov, lep izgled in enostavno čiščenje so odlike aparata M/SB
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