MULTIFUNKČNÉ
KOTLE
S MIEŠADLOM
MIEŠADLOM

PRAKTIK

PRAKTIK - jednoduché ovládanie prostredníctvom TFT displeja
Sklápacie varné kotle s miešadlom sú určené na prípravu pokrmov, ako sú
polievky, omáčky, kaše, pudingy, krémy, ľahké cestá a všetky vývary a nápoje.
Automatické miešanie uľahčuje prácu obsluhe, zaisťuje rovnomerné varenie
pokrmov a obmedzuje navarovanie a pripekanie. Miešadlo môže slúžiť napr.
k rozšľahaniu zemiakovej kaše z uvarených zemiakov, k miešaniu krémov,
kapusty, šalátov, rizota, špenátu
enátu a iných pokrmov.

HLAVNÉ VÝHODY
+

ODSTRÁNENIE NAMÁHAVEJ PRÁCE A KONTROLY PRI MIEŠANÍ, VYPÚŠŤANÍ A ČISTENÍ

+

PRESNÉ MOTOROVÉ RIADENIE OTÁČOK (0-10 + REVERZ) A SKLÁPANIE (VIAC AKO 90°)

+

INTEGROVANÉ EL. RIADENÉ NAPÚŠŤANIE VODY DO KOTLINY AJ DUPLIKÁTORA

+

PREHĽADNÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVATEĽNÝ TFT DISPLEJ (50 PROGRAMOV/5 KROKOV)

+

VÝPUSTNÝ VENTIL, CEDIACE SITO A RUČNÁ SPRCHA ŠTANDARDNE V CENE

+

SCHLADZOVACÍ PROGRAM MEDZIPLÁŠŤA PRE URÝCHLENIE SCHLADENIA POKRMOVV

+

KAPACITA: 60L, 100L, 160L, 200L, 250L, 350L

www.jaz.sk/virutekk

MULTIFUNKČNÝ KOTOL VIRUTEKK
SKLÁPACÍ MECHANIZMUS uľahčuje
obsluhe manipuláciu s hotovým pokrmom,
ktorý nemožno vypustiť kohútom a jeho
následnú distribúciu do gastronádob.

BEZPEČNOSTNÉ MAGNETICKÉ PRVKY
zamedzujú úrazom obsluhy miešadlom.

AUTOMATICKÉ DOPÚŠŤANIE VODY
v duplikátore.

AUTOMATICKÉ NAPÚŠŤANIE
VODY S POČÍTADLOM množstva
napustenej vody.

120°C V MEDZIPLÁŠTI je pracovná teplota, ktorá
Vám umožní prípravu základov a zaťahovanie mäsa.
Ak je teplota plášťa nižšia ako 116° C, nedôjde k
tzv. „hnednutiu cibuľky“ a kvalitnému orestovaniu
základov na omáčky a guláše.

SCHLADZOVANIE PRODUKTU POMOCOU
NAPÚŠŤANIA STUDENEJ VODY DO
MEDZIPLÁŠŤA
Toto technické riešenie umožňuje efektívne
a rýchle schladenie produktu. Nedochádza tak
k zbytočnému prevarovaniu a rozváraniu surovín
pri ponechaní pokrmu v kotli. Uľahčuje manipuláciu
so surovinou a je predstupňom šokového schladzovania,
ktorý výrazne skracuje čas chladiaceho procesu.

VYPÚŠŤACÍ KOHÚT V ŠTANDARDE
je nevyhnutný pre vypúšťanie tekutých
pokrmov ako sú vývary, nápoje alebo
pudingy. Zvyšuje ergonomický štandard
pre obsluhu.

www.jaz.sk/virutekk

JEDNODUCHÉ, INTUITÍVNE
A PRESNÉ OVLÁDANIE
Presné riadenie teploty a možnosť nastavenia programov je dôležité napr. pre ťahanie
vývarov, nočné alebo nízkoteplotné varenie
a spracovávanie termolabilných surovín.

