İSTENEN İKLİMDE DEĞİŞMEYEN
DİNLENMDİRME VE KALİTE
Çevre dostu su soğutmalı tek sökülebilir peynir
olgunlaştırma kabini, her kapıdan geçebilir.
En küçük mekanda dahi kendi yapay ikliminizi üretin. Hava
şartlarına ve mevsime bağlı kalmayın. Her zaman aynı
kalitede üretim yapın.
KRS-2 yi birkaç adımda çalıştırabilirsiniz ve 700 kg’ye
kadar peynir için yeriniz vardır.
İçi ve dışı paslanmaz çelik. Kabinin içinde elektrik akımı
sağlayan parça yoktur. İç kısımdaki soğutma elementi,
antibakteriyel ve aside karşı dayanıklı plastikten üretilmiştir.
Ortam sıcaklığını kontrol etmek için dışarıdan okunabilen
termometre mevcuttur. Su girişi veya çıkışı gerekli değildir.
Güç kaynağı için sadece 230 voltluk bir Schuko prizi
yeterlidir. Sadece 120 watt/saat civarında çok düşük enerji
tüketimi. Su soğutucu, olgunlaştırma kabininden ayrı olarak
da kurulabilir. Ayrı kurulum sayesinde, su soğutucunun kurulum odasına, çoğu zaman da çalışma alanına ısı yayması
önlenir. Soğuk su, iyi yalıtılmış, esnek hortumlarla kapalı bir
devrede olgunlaştırma kabininin içine pompalanır.

Peynir
Peynir olgunlaştırma kabini, Graz/Avusturya’daki “Alt-Grottenhof” ziraat meslek okulu ve KKT-Lackner şirketi işbirliği
ile geliştirildi ve seri üretime hazır hale getirildi.

KLIMA - REIFE - ANLAGEN

OLGUNLAŞTIRMA
KRS-2 K/M

Tirol’deki Rotholz, Salzburg’daki Klessheim gibi
Avusturya’nın önde gelen uzmanlık enstitüleri, ayrıca Almanya’daki Oranienburg ve çok daha fazla kurum kabinlerimiz
ile çalışıyor. En yüksek kalite ve düşük fiyata maksimum
esneklik!

700 kg

kadar
yakl. 1 m 2 üzerinde

hblfa-tirol.at

Yanlara bulunan paslanmaz çelik merdivenler gıdaya uygun
plastik desteklere sahiptir. Böylece hareket tamamen sessiz
ve dirençsiz hale gelir. Aynı zamanda en fazla 13 sürgülü
ızgara veya tahta kullanılabilir.
Alternatif olarak bir tepsi arabası da kullanılabilir. Modüler
(kutu) bir çözüm ile esnek bir üretim de sağlanabilir
Teslimatta gelen taban leğeni, çıkartılabilir yan merdivenler ve
hareketli soğutma elementi sayesinde komple iç kısım, birkaç
adımda kolayca temizlenebilir. Bu sayede aynı kabinde çeşitli
peynir türleri üretilebilir.

KRS-2 M
KRS-2 K

Florian Grögerstrasse 1 | 9020 Klagenfurt
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İki boyda ve çeşitli modellerde
mevcut.

ab

€ 4.990,-

Fiyata %20 KVD dahil edilir

PEYNİR OLGUNLAŞTIRMA KABİNİ
BÖYLE ÇALIŞIR

TEKNİK VERİLER
KABİN
DIŞ BOYUTLAR
KRS-2 K

KRS-2 M

(ünite yanda) 800 / 805 / 1.770 mm G/D/Y
(Aggregat oben) 2.170 mm Y
(ünite yanda) 1.030 / 945 / 1.950 mm G/D/Y
(Aggregat oben) 2.350 mm Y

KRS-2 K		
KRS-2 M

PEYNİR OLGUNLAŞTIRMA KABİNİNİ her türlü peynir çeşidini

Bakım gerektirmez

olgunlaştırmak, saklamak ve rafine etmek için de kullanabilirsiniz.

Hassas kontrol

YENİLİK: Sabit oda sıcaklığı ve nem oranı (%90’ın üzerinde) bizim
tarafımızdan özel olarak geliştirilmiş bir soğutma teknolojisi ile elde
edilir (Felsenkeller iklim koşulları).
Ek olarak havanın nemlendirilmesine gerek yoktur.

NET İÇERİK YAKLAŞIK

Yakl. 700 lt sütten elde edilen 700 kg peynir için sadece
yakl. 880 litre
yakl.. 1530 litre

KAPAKLAR
Sağ ve sola tarafa monte edilebilir, isteğe bağlı olarak camdan.

İZOLASYON PANELİ TABAN DAHİL
İçi ve dışı CNS DIN 1.4301 paslanmaz çelik

1 m² yere ihtiyacınız var.

ELEKTRONİK KONTROL
Su soğutucusuna entegre edilmiş kullanımı kolay kontrol paneli,
büyük LED göstergeli ve klavyeli. Açma/kapama düğmesi.

PERFORMANS
ISI

Antibakteriyel ve aside dayanıklı plastikten yapılmış
soğutucu + taban leğeni

+ 8 ° C ile + 17 ° C arasında ayarlanabilir, ((+ 25 ° C
ısıtma kartuşu ile) termometreden okunabilir

YOĞUŞMA

HAVADAKİ NEM

Dolapta buharlaşır

%90’ın üzerinde

Izgara desteği

KRS-2 K
665 x 595 mm G x D
KRS-2 M
907 x 715 mm G x D
Ara küvet, elektrikli ısıtma kartuşu fiyat listesine/sipariş formuna.

MADE IN AUSTRIA
EN ÜSTÜN KALITE
KKT-LACKNER GMBH

Montajsız Demonte olarak
palette teslim edilir Aletsiz
montaj Kolay kullanım
Yüksek verimlilik
Temizlemesi kolay Plug-in
teknolojisi

Görseldeki gibi isteğe
bağlı aksesuarlar.

700 KG

kadar

yakl. 1 m2 üzerinde

İÇ DİZAYN

1.4301 PASLANMAZ ÇELİK AKSESUAR

Ekonomik kullanım

KONTROL

AYAKLAR
ayarlanabilir

TEK SEFERLİK
ÜRÜN PAKETİ

SOĞUTMA
Monoblok yüksek performanslı soğutucu, soğutucu madde
R 134a / 250 g, soğutma performansı 272 W / VT-10°

ELEKTRİK BAĞLANTISI
1/230 Volt, 50 Hz, Schuko fiş

ORTALAMA GÜÇ TÜKETİMİ
yakl. 120 Watt

