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Generalny przedstawiciel w Polsce:

Do pasteryzowania soków
takich jak  soki owocowe i warzywne, klarowne lub metne,

wina owocowe, octy, itd. ...



Pasteryzator wannowy
WP 200

Wersja profesjonalna.
Kompletne urządzenie gotowe do eksploatacji
Wykonanie ze stali szlachetnej z izolowaną obudową
Elektroniczna regulacja temperatury i czasu 
Własne przyłącze do napełniania i ochrony przed przelaniem
Z grzałką 9 kW lub dwoma grzałkami po 9 kW

Łatwa obsługa.
Zamknięte napełnione butelki wstawić do pasteryzatora napełnionego wodą, 
zamknąć pokrywę i nacisnąć przycisk Start
Automatyczne wyłączenie po zakończeniu procesu
Z łatwością można nastawić lub przestawić pożądaną temperaturę pasteryzacji,
czas grzania i czas chłodzenia

Zalety.
Możliwe pasteryzowanie przeróżnych produktów np.: soków owocowych, win 
owocowych, marmolad, napojów gazowanych, warzyw poddanych fermentacji 
mlekowej, sosu chutney, konserw owocowych i warzywnych.
Łatwa obsługa dzięki ergonomicznej budowie.

Wydajność nominalna /h: ........................100/200 butelek 1-litrowych/h

Moc grzewcza: ................................................. 1 x 9 kW lub 2 x 9 kW

Przyłącze elektryczne: ....................................... 400 V / 32 A / 18 kW

Ilość napełniania: ..................................... ok. 100 butelek 1-litrowych

Wymiary szer. x wys. x głęb.: ..........................1600 x 1535 x 760 mm

Waga: .................................................................................... ~ 200 kg

Powierzchnia wewnętrzna dł. x szer. x wys.: ....1000 x 650 x 340 mm

Dane techniczne:

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhg

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian!

- Wersja dla przyłącza grzewczego inwestora

- PAS 250-2000 Pasteryzator przepływowy, wersja 

  dla poczatkujących 400

- KZE 1500 / 3000 urządzenie krótkotrwale grzewcze 

  z systemem ochładzania i podgrzewania soku 

- Urządzenia ruchome, konstrukcje specjalne

- Urządzenia do rozlewania w systemie Bag-in-Box

Inne urzadzenia do produkcji soku:

A-4702 Wallern / Tr. (+43) 07249 / 48817 office
Schallerbacher Straße 77 www.kreuzmayr.com

@kreuzmayr.com
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wysoka jakość,

techniczne

dopracowanie,

łatwa obsługa,

higiena,

małe potrzeby

konserwacyjne

“Dar Ogrodu” 
Brudzew 28, 98-235 Błaszki

Generalny przedstawiciel w Polsce:
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Maszyny i technologie Kreuzmayr ZAWSZE O KROK DALEJ


