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Kombipata Metos Culino Combi 100E SGL
- kertakapasiteetti esimerkiksi 100 litraa keittoa
yhdellä kertaa.
Bruttotilavuus: 110,5 litraa, nettotilavuus 100 litraa,
kuohuntavara 10
,5 litraa
- materiaali ruostumaton teräs, padan ruokaan
kosketuksissa oleva pinta
haponkestävää (EN 1.4432) ruostumatonta
terästä
- pataosa kauttaaltaan (edestä ja takaa)
lämpöeristetty
- Voimakas, kestävä ja turvallinen
kallistusmekanismi (karamoottori)
kallistaa pataa nappia painamalla.
Työturvallisuusmääräysten mukaisesti
pata liikkuu ainoastaan näppäintä painettaessa.
- kokonaan varrestaan irrotettava
ruostumattomasta teräksestä (ei murru
ja haurastu) valmistettu kansi (konepestävä tai
helppo pestä käsin ilman
kurkottelua).
- lämpötilan asetusalue 0...+120°C
(asetustarkkuus 1°, maksimikäytöpaine
järjestelmässä 1,0 bar, joka vastaa +120°C padan
sisäpinnan lämpötilaa)
- numeerinen lämpötilanäyttö yhden asteen
tarkkuudella
- voimakas integroitu pohjasekoitin. Sekoitinmela
pysyy ilman
lisävarusteita paikallaan pataa kallistettaessa
- yksi ainoa pinta-alaltaan laaja sekoitinmela
kaikkeen sekoitukseen:
vispaus, vaahdotus, taikinan vaivaus, jauhelihan
murustus, lihan
hopeointi, soseutus, hellävarainen hämmennys
tuotetta rikkomatta
,sekoitusnopeus 15-110 kierr./min.
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- neljä valmista ruokapalveluammattilaisten
testaamaa ja kehittämään
täysautomaattista sekoitusohjelmaa
monipuoliseen ruokatuotantoon (mm.
perunasose valmiilla ohjelmalla nappia
painamalla)
- automaattinen suunnanvaihto-ohjelma
- työturvallisuusmääräysten mukaisesti sekoitus
kansi auki padan ollessa
pystyasennossa on estetty kaikissa tilanteissa.
Kahdennettu
turvamagneettivarmennus kannen tunnistuksessa
parantaa työturvallisuutta
ja täyttää tiukimmatkin määräykset. Sekoitin
pysähtyy sekunnissa kannen
aukaisusta.
Vakiovarusteet:
- turvaritiläkansi, joka mahdollistaa jatkuvan
näkyvyyden pataan ja
veden ja raaka-aineiden lisäämisen kantta
avaamatta samanaikaisesti
sekoittaen, erillinen mittatikku, sekoitinmela, jossa
irrotettavat
kaapimet, vesikaluste ruoanlaittoveden
täyttämiseksi pataan
Lisävarusteet:
- asennuskehykset (valuun tai pintaan),
pesusuihku, siivilälevy,
kaatonokan kavennin, ajastin, automaattinen
vedentäyttö, jäähdytys
Tuotenumero
Tuotteen nimi
Mitat (mm)
(Leveys * Syvyys * Korkeus)
Paino
Kapasiteetti
Tekniset tiedot

4215950
Kombipata Metos Culino Combi 100E SGL
1154 * 805 * 1020
160,000 KG
netto 100 L
400 V, 32 A, 18 kW, 3NPE, 50 Hz
LV: 10, KV: 15
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