Malli – JULIA
150 l / 300 l / 600 l
Vehnäesitaikina / ruishapantaikina
Tuotantokone

Vehnäesitaikina ja ruishapantakina parantavat leipomotuotteiden laatua. Valmista vehnäesitaikinasi ja
ruishapantaikinasi luonnonmukaisesti.
RB-Techin "JULIA" on tähän ihanteellinen työkalu.
Tietokoneohjattu kone toimii itsenäisesti, vie vähän tilaa
ja on helppo käyttää ja puhdistaa. Paitsi että työ
helpottuu, myös leipätuotteet paranevat merkittävästi.
Epäsymmetrinen erikoissekoitin käsittelee taikinaa
hellävaraisesti. Taikinaa ei rasiteta mekaanisesti.
"Vaakasuuntainen"
säilytys
yhdessä
tämän
erikoissekoittimen kanssa estää gluteenirakenteen
huuhtoutumisen pois.

“Optimoi tuotteidesi laatu”
BEO
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044 303 5747
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matti.savolainen@beo.fi
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Malli – JULIA
150 l / 300 l / 600 l
Vehnäesitaikina / ruishapantaikina
Tuotantokone

JULIA 300 l

JULIA 150 l

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

JULIA 600 l
Tekniset tiedot

//

Materiaali: ruostumaton teräs

// Materiaali: ruostumaton teräs

// Materiaali: ruostumaton teräs

//

Tilavuus: 150 litraa
LxPxK 700 x 1390 x 1325 mm

// Tilavuus: 300 litraa
// LxPxK 808 x 1700 x 1500 mm

// Tilavuus: 600 litraa
// LxPxK 1025 x 1926 x 1690 mm

LxPxK 700x1800x1740mm

//

//

(kansi suljettuna)
//

(kansi suljettuna)

LxPxK 808 x 2350 x 1740 mm

(kansi avattuna)

(kansi avattuna)
//

Noin 100 kg ruishapantaikinaa

// Noin 200 kg ruishapantaikinaa

//

Noin 80 kg vehnäesitaikinaa

// Noin 150 kg vehnäesitaikinaa

Liikuteltava kone

// Liikuteltava kone

//

Oikealle/vasemmalle pyörivä
sekoitin

//

Oikealle/vasemmalle pyörivä
sekoitin

//

// Elektroninen ohjaus

// Elektroninen ohjaus

// Turvarajakatkaisin

// Turvarajakatkaisin

// Sisäänrakennettu jäähdytys

// Sisäänrakennettu jäähdytys
(optiona lämmitys)

// Sisäänrakennettu vaaka (15
kg)

// Sisäänrakennettu vaaka (15 kg)

// Manuaalinen tyhjennys:

// Manuaalinen tyhjennys:

Automaattinen lämpötilan säätö

// Automaattinen lämpötilan säätö

// Jännite: 230 V / 50 Hz

// Jännite: 230 V / 50 Hz
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(kansi suljettuna)
//

LxPxK 10225 x 2748 x 2111 mm

(kansi avattuna)

// Noin 480kg ruishapantaikinaa
// Noin 350 kg vehnäesitaikinaa
// Liikuteltava kone
//

Oikealle/vasemmalle pyörivä sekoitin

// Elektroninen ohjaus
// Turvarajakatkaisin
// Sisäänrakennettu jäähdytys
// Sisäänrakennettu lämmitin

// Manuaalinen tyhjennys:
// Automaattinen lämpötilan säätö
// Jännite: 230 V / 50 Hz

matti.savolainen@beo.fi
www.beo.fi

