Crusher
Berrak Kırık Buzlar
için En İyi Çözüm

buzmat

Yüksek Standartlarda Kırık Buz
Kırık buz gastronomi alanında, yiyecek ve içeceklerin sunumu ve içeceklerin
hazırlanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Elektronik WESSAMAT buz kırıcıları az yer
kaplar, kullanımı kolaydır ve buzları saniyeler içinde mükemmel bir şekilde kırar.

Kristal parlaklığında kırık buz eşsiz kokteyller ve içeceklerin, serin yiyeceklerin
ve mutlu müşterilerin garantisidir.
Çünkü kristal gibi buz parçaları serin ve
lezzetli içecekleri sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda estetik açıdan
da özel bir deneyime dönüştürür.

Taze ve hafif soğutulmuş meyveler,
salatalar, meyve suları ve taze yiyecekler
özel bir lezzete sahiptir. Kırık buz etkileyici sunumlar için vazgeçilmez bir
gerekliliktir.

Kompakt Boyutlar
Bir özelliği de kompakt tasarımıdır.
Örneğin, buz kırıcı C103 ün temel yüzeyi
A4 kâğıdının yüzeyinden daha küçüktür.
320 mm yüksekliği ile, her tezgâh
üzerinde bu ürün için yeteri kadar yer
olacaktır.

Basit uygulama
Kullanıma göre kırık buz porsiyon halde
yada muhafaza edilebilecek şekilde
önceden hazırlanabilir. İşlem için
kırıcının üzerinden buz küpleri atılır.
Kırılmış buz kısmı ya da bütün olarak
çıkarılabilen kutuda biriktirilir.
Güvenilir Teknoloji
Buz kırma işlemi fazla enerji gerektirir.
Kırıcı miller bu işlemde çok güç sarf
eder. Özel WESSAMAT kırma teknolojisi
sayesinde, mekanizma korunur ve efor
azaltılır. Böylece enerji tüketimi azalır.
Kırma işlemi için buz üretim makinelerinde üretilen buzlar kullanılmalıdır.
Donmuş buz küpleri ezilmemelidir.
İdeal Kombinasyon
WESSAMAT buz kırıcıları buz üretim
makinelerine ideal bir ektir. Bir WESSAMAT
buz üreticisi ile birleşimi özellikle
önerilmektedir. Özel hazırlama teknolojisiyle WESSAMAT tüp buz makineleri
kristal gibi saf buz küpleri üretir ve
böylece mükemmel bir şekilde kırık buz
için gerekli şartları sağlar. Detaylı bilgi
için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Gastronomi için uygun bir tasarım
WESSAMAT buz kırıcıları göz alıcıdır.
Cilalanmış paslanmaz çelik kasa kolay
temizleme ve hijyen sağlar.
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Ürün

Tip*
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Çok miktarda kırık buz gereken her
yerde, C105 buz kırıcı tam da doğru bir
üründür.

Boyutlar

Enerji

Ağırlık

(YxGxD) mm tüketimi kw

kg

C 103

1005

Paslanmaz
çelik

3

1

315/175/330

0,15

10

C 105

1010

Paslanmaz
çelik

5

5

510/370/310

0,15

25

*hazne: paslanmaz çelik, hazne: plastik

