GLASSFRYSARE
SNOWY 18 QUICK
Varför välja en
Valmar Snowy Quick Glassfrysare?

glasstillverkning
•

Horisontell glassfrysare

•

Tillförlitlig och hållbar

•

Modern teknik

•

Flexibel och effektiv

•

Användarvänlig digital display

•

Enkel rengöring

MODELL SNOWY 18 QUICK

TEKNISK DATA

SNOWY 18 QUICK är en av modellerna från QUICK-serien som funnits
på marknaden sedan år 2006, och som fortfarande uppfattas som en av
de mest pålitliga och driftsäkra glassfrysarna på marknaden.

ARTIKELNUMMER
MODELL
BESKRIVNING

SNOWY QUICK-serien är en kombination av teknisk innovation och
traditionell glasstillverkning, vilket utgör själva kärnan i produktion och
exponering av egentillverkad glass (gelato). SNOWY QUICK uppfyller
utan tvekan det här kravet. De här fantastiska glassmaskinerna kan
arbeta oavbrutet i många timmar, men är även flexibla och lyhörda
för glasstillverkarens önskemål. De har tillräckligt med kapacitet för att
kunna hantera komplicerade recept och är flexibla nog att hantera små
mängder. Den är en pålitlig samarbetspartner som uppfyller alla krav
och önskemål utan att lämna något åt slumpen.

KAPACITET

QUICK-LINE's kännetecken är den digitala displayen där användaren kan
påverka slutresultatet, såsom konsistens, genom några enkla knapptryckningar i den användarvänliga panelen.
SNOWY 18 QUICK har en maxkapacitet på 18,0 kg/frysning (cycle)
och som minimum kan man frysa 3,0 kg. Denna modell är perfekt för de
som vill ha möjlighet att frysa 3 st 5-liters kantiner under en och samma
gång eller bara 1 st, exempelvis under lågsäsong.

SPÄNNING
ANSLUTNING
EFFEKT
KYLNING
ANSLUTNING TILL VATTEN
ANSLUTNING TILL AVLOPP
MÅTT (bxdxh)
VIKT
GARANTI
PRIS

VALSNOWY18Q
SNOWY 18 QUICK
Horisontell Glassfrysare,
Golvmodell, Quick-line
3,0-18,0 kg/frysning (cycle)
18,0-108,0 kg/h
400 V /3/50Hz
3 x 25 A
10,1 kW
Vatten
JA
JA
610 x 1055 x 1420 mm
372 kg
1 år, mer info på vår hemsida
under leveransvillkor
Kontakta våra
auktoriserade återförsäljare
Se fliken KONTAKT

Bra att veta:
För att kunna tillverka 1 st glasskantin behöver man ca 4,0 kg glassbas
+ smak ca 300-400 gram.

Angiven produktionskapacitet är endast vägledande och kan variera beroende
på förhållanden vid drift samt recept.
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