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AUTOMATICKÁ FRITÉZA NA ŠIŠKY
NORMIT DOUGHNUT

Spoločnosť NORMIT s.r.o. Vám ponúka AUTOMATICKÚ FRITÉZU NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT, ktorá je
navrhnutá na základe najnovších inovácií v potravinárskom zariadení a starostlivosti o kvalitu
produktu. AUTOMATICKÁ FRITÉZA NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT kombinuje efektívny dizajn, vysoký
výkon, jednoduché a ľahké použitie a vysoko kvalitné tepelné spracovanie.

AUTOMATICKÁ FRITÉZA NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT je ideálna pre prípravu cukrárskych
a pekárskych výrobkov, ako sú šišky, šatôčky, pirôžky, mäsové pirohy, praclíky, koláče a ďalšie pekárenské
a cukrárenské výrobky.

AUTOMATICKÁ FRITÉZA NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT










automatická, poloautomatická alebo podľa potreby
vykonáva praženie z oboch strán
je vybavená vekom a vypúšťacím ventilom na vypúšťanie oleja
Dosahuje požadovanú teplotu varenia počas krátkej doby tak,
aby sa zabránilo spáleniu produktu a výrazne chráni výrobok
pred stratou tekutín
Plná automatizácia znižuje vplyv ľudského faktoru pri výrobnom
procese
Fritéza je vybavená komorou na kysnutie cesta
Dobu praženia je možné regulovať
Varianty: para, elektrina, plyn, pevné palivo

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE K AUTOMATICKEJ
FRITÉZE NA VÝROBU ŠIŠIEK








Systém recirkulácie a filtrácie oleja
Diaľkový ovládač
Komora na kysnutie cesta
Stroj na polievanie (Enrober)
Posuvný stôl, fritovací hrniec
Chladič
Posýpací stroj

VÝHODY AUTOMATICKEJ FRITÉZY NA VÝROBU ŠIŠIEK NORMIT DOUGHNUT


PRIEMYSELNÝ DIZAJN A VÝKON – dobre navrhnuté technologické umiestnenie AUTOMATICKEJ FRITÉZY NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT
umožňuje najefektívnejšie využitie výrobných priestorov



BEZPEČNOSŤ – konštrukcia AUTOMATICKEJ FRITÉZY NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT spĺňa všetky bezpečnostné normy Európskej Únie



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA – všetky prvky AUTOMATICKEJ FRITÉZY NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT sa dajú ľahko demontovať pre
jednoduché čistenie a údržbu



STABILNÁ PREVÁDZKA PRI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH – celý systém AUTOMATICKEJ FRITÉZY NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT pracuje
stabilne pri vysokých teplotách počas dlhej doby. Výsledkom je stabilný a kvalitný výsledný produkt



JEDNODUCHÁ A LACNÁ MONTÁŽ- konštrukcia AUTOMATICKEJ FRITÉZY NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT výrazne znižuje náklady na
inštaláciu a montáž zariadenia



UNIVERZÁLNOSŤ - AUTOMATICKÁ FRITÉZA NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT sa môže použiť na rôzne produkty a je vyrobená presne
podľa Vašich požiadaviek



FILTRÁCIA OLEJA - umožňuje čistenie a filtráciu oleja od rôznych nečistôt a drobných spálených kúskov produktu



ŠETRNOSŤ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU – AUTOMATICKÁ FRITÉZA NA ŠIŠKY NORMIT DOUGHNUT vykonáva šetrné vyprážanie, ktoré
šetrí životné prostredie a hotový produkt

