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Groep

Type
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Afbeeldingen kunnen afwijken van aangeboden model.

Mussana Duo MT variant 1

Gelei- & Slagroomverwerking

Omschrijving
Deze machine is uitermate geschikt voor ijssalons,
met deze professionele machine met gekoelde kop,
wordt slagroom spuiten uiterst gemakkelijk gemaakt.
De machine is stil in gebruik, gemakkelijk te
demonteren en het Microtronic tiptoetssysteem
maakt portionering standaard. Geschikt voor 2 x 6
liter room of 2 x 5 liter Bag in Box.

Voorzien van dubbele RVS slagstaaf/mantel en 2
toetsenborden aan de rechterzijde van elke uitloop,
automatische reinigingsinterval met 10 minuten
koelonderbreking voor eenvoudige reiniging, volledig
geïsoleerde intensieve koeling tot in de garneertule
en elektronische temperatuurregeling.

Mussana Duo MT variant 1 is geschikt voor alle Bag in
Box systemen en is laag in energieverbruik door
geregelde ventilator. Voldoet voor 100% aan HACCP-
regels voor hygiëne.

Technische specificaties
Uitvoering RVS

Geschikt voor 2 x 6 liter room of 2 x 5 liter

Bag in Box

Gewicht Ca. 60 kg

Afmeting 430 x 430 x 550 mm (BxDxH)

Aansluiting 230 V / 50 Hz / 0,5 kW

Bijzonderheden Naadloos gladde afwerking

van de gekoelde ruimte
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