Hamur Hazırlık Grubu ve Yardımcı Ekipanlar / Dough Processing Equipment And Auxilary Equipments

Planet Mikser
Planetary Mixer

Daha fazla bilgi için
For more details

Pasta ve unlu mamullerin üretiminde, çırpma, karma ve yoğurma
amaçlı kullanılır. Yüksek performansa sahip olması yanı sıra şık,
estetik görünüme sahiptir. Kullanımı ve temizliği kolaydır. Standard 3
Devirli 3 Zaman Ayarlıdır. Sessiz çalışır. CE standartlarına uygundur.
It’s using for whipping , mixing and kneading In the manufacture of
pastry products. Beside having high performance it has an elegant
appearance. It is easy to use and clean. Standard 3 timer and 3 cycle
Works silent. It has CE standards.

Teknik Özellikler / Technical Features
MODEL

PM-40

PM-60

Kazan Kapasitesi / Bowl Capacity (Lt)

40

60

Genişlik / Width (mm)

600

650

Derinlik / Length (mm)

890

1000

Yükseklik / Height (mm)

1400

1480

1,1-1,6-1,8

1,5-2-2,5

250
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Elektrik Gücü / Electric Power (kW)
Makine Ağırlığı / Machine Weight (kg)

Un Eleme Makinası
Flour Sifting Machine

Daha fazla bilgi için
For more details

Depo ortamında çuvalların üst üste beklemesinden dolayı sıkışmış
ve topaklanmış unu havalandırıp su tutumunu artırarak ve yabancı
maddelerden ayırarak sağlıklı ekmek üretiminin ön koşulunu sağlar.
Un eleme makinası paslanmaz 304 kalite saç gövdeden imal
edilmektedir.

Flour sifting machine’s sheet body made by stainless 304 grade. Collects the unwanted
impurities in the garbage bag. Sifted flour is transported from the exit case to dough
kneading machine as cleaned and sifted. Sifts the materials

• Unun içindeki istenmeyen yabancı maddeleri makineye bağlanan
çöp torbasında toplar.

• It works silent and vibrationless

• Hazneye boşaltılan un helezon sistemiyle eleme haznesine
aktarılır ve ipek elek dediğimiz eleme sisteminden geçerek un
elenir.
• Elenen un çıkış haznesinden hamur yoğurma makinesine
havalanmış ve elenmiş olarak aktarılır. Kıl, kum inceliğindeki
benzer cisimleri geçirmez.
• Paslanmaz olduğundan sağlığa uygundur.
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like hair and sand
• It’s sanitary thanks to stainless materials
• Lockable wheels can be easily displaceable
Teknik Özellikler / Technical Features
MODEL

ELM-50

ELM-100

Hazne Un Kapasitesi / Bunker Flour Capacity (kg)

50

100

Genişlik / Width (mm)

700

750

Derinlik / Length (mm)

1315

1317

Yükseklik / Height (mm)

1700

1710

50

50

0,75-0,37

0,75-0,37

118

120

• Sessiz ve titreşimsiz çalışır.

Eleme Süresi (1,5 dk/kg) / Sifting Time (1,5 min/kg)

• Tekerlekli sistemi sayesinde kolay taşınabilir.estetik görünüme
sahiptir. Kullanımı ve temizliği kolaydır. Standard 3 Devirli 3
Zaman Ayarlıdır. Sessiz çalışır. CE standartlarına uygundur.

Elektrik Gücü / Electric Power (kW)
Makine Ağırlığı /Machine Weight (kg)
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