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Pronájem zmrzlinového stroje BQ332SN s nášlehem

  

Pronájem profesionálního 3-pákového zmrzlinového stroje s nášlehem na 1 až 12 m?síc?. Chlazení van, no?ní provoz. 

Hodnocení: Nehodnoceno 
Cena 
Prodejní cena43 439 K?

Cena bez DPH35 900 K?

AKCE LEDEN

  

Dotaz na produkt 

VýrobceZmrzlinovy-stroj.cz 

Popis 
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Nabízíme vám k pronájmu profesionální 3-pákový gravita?ní zmrzlinový stroj ?ady BQ332SN s nášlehem. Na 2 druhy to?ené zmrzliny a 1
míchanou.

Nášleh

Model s nášlehem umí "napumpovat do zmrzliny" až 40% vzduchu, zmrzliny je víc a má nadýchan?jší konzistenci.

Automatické míchání - novinka

Model s automatickým mícháním zmrzlinové sm?si ve vani?kách. Odpadá nutnost míchání obsluhou. Snižuje se tak riziko zamrznutí sm?si v
mrazících válcích.

Chlazení van, no?ní provoz

Stroj je vybaven nezávislým chlazením van a plnohodnotným no?ním provozem.

Míchací šneky - novinka

V modelech ?ady BQ332S se používají nerezové míchací šneky nové generace s plastovými lopatkami, pro zvýšení životnosti chladícího
válce.
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Spolehlivost ov??ená 10 roky provozu

Zmrzlinové stroje ?ady BQ332 spolehliv? slouží našim zákazník?m více jak 10 let.

Jednoduchá obsluha a ?išt?ní

Stroje jsou oblíbené zejména pro jednoduchou obsluhu a také pro jejich snadné a rychlé ?išt?ní.

Vhodné pro jakoukoliv provozovnu

Díky kvalitnímu provedení a konstrukci jsou vhodné do všech typ? provozoven na výrobu kvalitní to?ené zmrzliny. Mimo to?ené zmrzliny se dají
použít i na výrobu sorbet? a mražených jogurt?.

 

  
  

Garance a dodání

- Pronajímané stroje jsou NOVÉ
- Záru?ní servis je v cen? pronájmu
- Možnost objednání služby servis do 48 hodin
- Doprava a zaškolení obsluhy u vás na provozovn? ZDARMA

Jednotek v balení:1 

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu. 
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