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KULLANILDIĞI YERLER

Pastaneler   Limonatacılar

Tatlıcılar   Pastacılar

Yemek fabrikaları   Yemekhaneler

Likör fabrikaları   Esans imalatçıları

ÖZELLİKLER

Limon, portakal ve greyfurt kabuklarının rendelenmesini sağlayan 
eşsiz bir makinadır.

Paslanmaz soyucu disk hijyeniktir, meyve asitlerine karşı dayanıklıdır 
ve firesiz çalışır.

Makina zemine sabitleme gerektirmez.

Paslanmaz soyucu disk kolaylıklar değiştirilebilir.

Kapakta bulunan emniyet sistemi sayesinde, makina çalışır haldeyken 
kapağın açılması halinde çalışmaya otomatik olarak son verir.

Devirmeli boşaltma sistemi performansı arttırır ve önemli bir zaman 
tasarrufu sağlar.

Yan ayak üzerine monte edilmiş olan kontrol paneli sayesinde kullanım 
kolaylığı ve su yalıtımı sağlanmıştır. 

Rendelenmiş kabuklar meyvenin suyuna temas etmeden kuru olarak 
alt haznede birikir.

Sessiz ve titreşimsiz çalışır.

Makina yağlama ve bakım gerektirmez.

Makinanızın altında bulunan haznede rendelenen kabuklar birikerek 
kolayca taşınabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR  : 380V 3N~ 0,37kW 50/60Hz

GÖVDE ve AYAKLAR : Paslanmaz Çelik

DÖNER DİSK SOYUCU : Paslanmaz Çelik

HAZNE KAPASİTESİ : 10 kg.

SOYMA KAPASİTESİ : 260 kg./saat

KABUK HAZNESİ  : 30Lt.

ZAMAN AYARI  : 15 - 30 - 60 saniye

AĞIRLIK  : 52 kg.

APPLICABLE INN

Patisseries   Lemonade producers 

Dessert producers  Cake makers

Food factories   Large scale food makers

Liqour manufacturers  Additive producers

CHARACTERISTICS

The machine enables the skin peeling of lemons, oranges, grapefruits 
and similar citrus.

The peeler disc is hygienic, resistant against fruit acis and works 
without loss.

The machine does not require to be fastened to the floor.

The peeler is easily changable and made of stainless steel

Thanks to the safety system, when the lid is open the machine does 
not operate or stops operating.

The overturning system delivers great performance and saves time.

The control panel mounted on the side of the machine delivers 
ergonomy and insulation against water. 

The peeled skins fall into the collector without getting into contact 
with the fruit juices. 

Operation is silent and vibration free.

The machine does not need greasing or maintenance.

The skin collecting bowl beneath the machine collect the falling skin 
pieces and can be easily moved around.

TECHNICAL DATA

MOTOR  : 380V 3N~ 0,37kW 50/60Hz

BODY and LEGS  : Stainless Steel

PEELING DISC  : Stainless Steel

TANK CAPACITY  : 10 kg.

BOWL CAPACITY : 260 kg./hr.

SKIN COLLECTOR : 30Lt.

TIMER SETTINGS  : 15 - 30 - 60 seconds

NET WEIGHT  : 52 kg.
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