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Spirello 150

vihannes-spiraalikone
Uusi Vege-spagetti-trendi on rantautunut!
SPIRELLO 150-vege-spagettikoneella voit leikata
erilaisia vege-nauhoja tehokkaasti ja nopeasti.
Ruokatrendi-koristelu ja uudet upeat tuotteet syntyvät
niin porkkanasta, perunasta erilaisista kurpitsoista ja
retikasta kuin punajuuresta, selleristä ja zuchinistakin
jatkuvatoimisesti
Spirello 150-leikkurilla saat metreittäin erilaisia
vihannesnauhoja sekunneissa. Nauha voidaan halutessa
myös katkaista haluttuihin pituuksiin.
Optimaalinen leikkuujälki, erilaisille tuotteille 7 nopeusvalintaa sekä tuotteen ja jäännöstuotteen
(määräminimoitu) automaattinen erotus.

UVC-sulkukaappi
UVC-sterilointilaite sulku/tilanjakotoiminnolla

HELPPO TERÄVAIHTO

Esittelyssä mm.

GEWA XL

Spirello 150
vihannesspiraalikone

UVC-lock

KUJ-V

AMS 220

GS 10-2

GS 20

kolmidimensioleikkuri

UVC-käsittely

Melonien ja ananaksen
kuorintakone

GEWA XL suurten tuote-erien
ekologinen pesu

GEWA
XL

NEW

• Uusi GEWA XL jatkuvatoiminen pesukone salaateille ja vihanneksille
• tehokas mutta hellävarainen, erinomainen pesutulos
• jäävuorisalaatti 5 t/h tai vuonankaali 1,5 t/h
•
•
•
•
•

KSM 100
vihannesleikkuri

GEWA XL

suurikapasiteettinen
vihannespesuri

uppoaika 45 sek, optimoitu putkistovirtaus

yksidimensioinen
hihnaleikkuri

NEW

energiankäytön ja biofilmimuodostumisen minimointi
vedenkulutuksen säästö jälkisuihkutuksessa

optimaalinen pesutulos, ei orgaanisia jäämiä
pidempi tuotteen säilyvyysaika

• ulostulokuljettimen vakuumiyksikkö minimoi veden kulkeutumisen
• vakiovarusteina mm.
- lietteen erotus
- tehostetut hyönteisten ja pienpartikkeileiden poistoyksiköt
- WMS-vedenkierrätysyksikkö, automaattinen vedenpoisto/syöttö

Mangon kuorija & kivenerottaja

UP 350 Servo

pakkauskone

• poiston yksilöinti

• lisäksi monia muita käteviä ominaisuuksia
tekniset tiedot

mitat. l x w x h
3721 mm x 2321 mm x 1920 mm

2 m³
Pesuallastilavuus
Kiertovesisäiliötilavuus max. 1 m³
Tehontarve
9 kW

AWARD 2017

yksidimensioinen
hihnaleikkuri

CONTACT

Kronen maailma
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Olemme valmiina palvelemaan sinua.

Kulinarismia livenä!
pesu

poraus

leikkaus

punninta

KRONEN GmbH
TUOREENA PELLOLTA PÖYTÄÄN …
Gourmet-kokkimme Wolfgang Blum ja Andreas
Eigner hemmettelevat meitä taas kauden herkuilla.
Esimakua KRONEN-vuosikalenterissa 2017.

Römerstraße 2a
77964 Kehl am Rhein
Germany

kuorinta

kuivaus

stanssaus pakkaus

desinfektio raastaminen sekoitus

Faitech Oy

Meijerinraitti 2
03400 VIHTI
+358 9 224 4945
www.faitech.fi

erotus

An enterprise
of Zillgith
Beteiligungs
GmbH

