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چـرخ گوشت

Mincer

TE22

انــدازه مناســب و زیبــا
چــرخ گوشــت مــدل  TE22بــر اســاس نیــاز فروشــگاههای کوچــک و متوســط ســاخته شــده تــا بــا انــدازه ,وزن کــم و
کارایــی بــاال بتوانــد نیــاز ایــن گــروه از مشــتریان را مرتفــع ســازد.
ایــن دســتگاه جهــت حفــظ ســامتی مــردم و همچنیــن باالبــردن طــول دوره بهــر ه وری از باالتریــن اســتانداردهای
صنعــت مــواد غذایــی بهــره بــرده اســت.ابعاد مناســب و مصــرف کمتــر انــرژی از جملــه محاســن ایــن مــدل از
محصــوالت ایــن شــرکت میباشــد.

•
•
•
•

بد نه ساخته شده ازآلیاژ آلومینیوم با طراحی منحصر به فرد
امــکان آزاد کــردن گلوئــی بــا اهــرم و قــراردادن مجموعــه کامل
آن در یخچال
کلیــد دور معکــوس موتــور بــرای آزاد کــردن گوشــت مســدود
شــده بــدون نیــاز بــه بــاز کــردن گلوئــی
مجموعــه کامــل گلوئــی ســاخته شــده که در تماس مســتقیم
بــا گوشــت هســتند ازفــوالد ضدزنــگ واســتنلس اســتیل
نگیــر( ,)304 AISIمخصــوص مــواد غذایــی تاییــد شــده وزارت
بهداشــت ،جهــت جلوگیــری از تشــکیل باقــی ماندههــای
باکتریایی و حفظ ارزش غذایی با قابلیت شستشوی آسان

v
Voltage

220

Kg
Weight

36

•
•
•

تیغه و پنجرههای ایتالیایی
مجهز به محافظ دست جهت ایمنی در کار
الکتروموتــور بــا نیــروی گشــتاور بــاال در لحظــه اســتارت،
طراحــی شــده بــرای کار مســتمر بــدون محدودیــت زمانــی و
تحــت لیســانس  ACECاز بلژیــک
کامال مناسب برای استفاد ه در رستورانها و فروشگاههای
قصابی کوچک و متوسط و ...
دارای یکســال گارانتــی و پشــتیبانی قطعــات یدکــی در دوره
زمانــی طوالنــی

•
•

Kg/h

Output

270

(KW (HP

)2(1.5 Power

شــرکت فنــی مهندســی امــگا صدصنعــت آرا یکــی از
بزرگتریــن تولیــد کننــدگان ماشــینآالت و تجهیــزات
آشــپزخانههای صنعتــی مطابــق بــا اســتانداردهای روز
جهان میباشد .فعالیتهای این شرکت مبتنی براصول
ایمنــی و بهداشــت ,رضایــت خریــدار ,کیفیــت برتــر و
خدمات متمایز است .این شرکت به عنوان مجموعهای
جامعنگــر و توانمنــد عرضــه کننــده بروزتریــن تجهیــزات
مــورد نیــاز هتلهــا ,رســتورانها ,کارخانههــای فــراوری
موادغذایی,کشــتارگاهها و فروشــگاههای قصابــی در
بــازار داخــل و خــارج از کشــور میباشــد .جلــب رضایــت
و اعتمــاد مشــتری بزرگتریــن هــدف ایــن شــرکت بــوده و
ارائــه خدمــات گســتردهی پــس از فــروش گامــی کوچــک
در ایــن راه میباشــد.
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