Rankinis mikseris Fama Mixer 300 VVC 300 + plakimo
antgalis

Kaina: €560.00
Kaina su nuolaida: €385.00 (be PVM)
Produkto kodas: FM300VVC300
Produkto kategorijos: Rankiniai plakikliai Fama Variable Speed 300 VV
Produkto puslapis:
http://www.arvitra.lt/produktas/rankinis-mikseris-fama-mixer-300-vvc-300/

Trumpas produkto aprašymas
Galingumas: 0,30 kW
Talpa: iki 30L
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Greitis reguliuojamas:
2000-9000 aps./min;
maksimalus 13000 aps./min

Aprašymas
Profesionalus reguliuojamo greičio rankinis plakiklis iš serijos “Line Heavy VV” su
galios ir greičio stabilizavimo sistema SRS. Jo paskirtis iki vientisos masės
susmulkinti arba sutrinti virtas sriubas, tyres, suplakti grietinėlę, skystą tešlą,
kiaušinio baltymus. Dėl šių savybių, plačiai naudojamas viešojo maitinimo
virtuvėse, konditerijos cechuose, ledainėse ir pan. Tai patikimas pagalbininkas,
kuris kasdien atlieka daug funkcijų virtuvėje. Smulkinant ir plakant produktus
didelėse talpose, dėl naudojimo patogumo, siūlome įsigyti ir atramą rankiniam
mikseriui, kuri tvirtinama ant puodo. O saugiam ir patogiam laikymui, siūlome
specialius prie sienos tvirtinamus laikiklius.
– iki vientisos masės susmulkina ir sutrina virtas sriubas, skystas košes, tyres ar
panašios konsistencijos produktus, suplaka grietinėlę, skystą tešlą, kiaušinio
baltymus ir kitus panašius produktus;
– lengvai išrenkami, itin patvarūs nerūdijančio plieno peiliukai. Visos su maistu
sąlytį turinčios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno. Lengvai nuimamos bei
plaunamos;
– patogi naudojimui ergonomiška rankena su skystųjų kristalų skaitmeniniu ekranu
turi aiškias funkcijas ir valdymą. Jeigu prietaisas veikia įtemptomis sąlygomis arba
yra naudojamas pernelyg ilgai, pajutus perkrovą automatiškai suveikia terminė
apsauga, prietaisas nedelsiant išsijungia. Šiuo atveju, darbas tęsiamas, kai
įrengimas atvėsta;
– plakimo antgalio negalima naudoti maksimalaus greičio funkcija;
– didelio galingumo rankinis plakiklis gaminamas su 3 skirtingais, vėdinamais
varikliais (350W, 450W ir 650W), kad atitiktų bet kokių virtuvių poreikius;
– visiškai nuimami nerūdijančio plieno smulkintuvai, kurių ilgis 300-400-500 ir 600
mm;
– komplektacija: ventiliuojamas variklio blokas + smulkintuvas + plakimo antgalis.
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Parduodamas be smulkinimo talpos;
– atitinka CE standartus.

Papildoma informacija
- Išmatavimai: 10.0 x 8.5 x 65.0 cm
- Svoris: 3.45 kg

Daugiau informacijos Jums suteiks mūsų įmonės darbuotojai, maloniai prašome
kreiptis žemiau nurodytais kontaktiniais telefonais arba el. paštu:
Technologinės Įrangos pardavimų vadovė - Ina Alekberovienė
tel. 8-687-96284 e-paštas: ina@arvitra.lt
Šaldymo, Parduotuvių Įrangos skyrius - Božena Ravluševič
tel. 8-687-51535 e-paštas: bozena@arvitra.lt
Virtuvės Įrangos pardavimų skyrius - Joanna Višnievska
tel. 8-682-41777 e-paštas: manager@arvitra.lt
Vadybos ir Eksporto skyrius - Arūnas Bujokas
tel. 8-687-17725 e-paštas: vadyba@arvitra.lt
Importo skyrius - Evelina Kozlovska
tel. 8-616-44999 e-paštas: import@arvitra.lt
Įrengimų Servisas ir Aptarnavimas
tel. 8-5-2788877 e-paštas: servisas@arvitra.lt
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