
İKLİMLENDİRME
OLGUNLAŞTIRMA KABİNİ
KRA-Gen-3-K, M, G

YENİ
ÜÇÜNCÜ NESİL 

KONTROL
Elektronik kontrol: Kapağın üzerindeki kullanımı kolay 
, büyük LED göstergeli ve klavyeli kontrol paneli kolay 
ulaşılabilir yüksekliktedir. Isı ve nemi kontrol eden 
mikro işlemci, açma ve kapama düğmesi, iyonlaştırıcı, 
hava nemlendirici, kullanım kılavuzu ve kullanım 
kılavuz dış tarafa okunaklı şekilde yerleştirilmiştir. WIFI 
& Bluetooth isteğe bağlı.

Florian Grögerstrasse 1 | 9020 Klagenfurt
Tel: +43 463 59 00 33 | office@kkt-lackner.at

www.kkt-lackner.at

İSTENEN İKLİMDE 
DEĞİŞMEYEN 
OLGUNLAŞTIRMA VE 
KALİTE

En küçük mekanda dahi kendi yapay ikliminizi üretin. Hava 
şartlarına ve mevsime bağlı kalmayın. Her zaman aynı kalit-
ede üretim yapın ve %30-50 üretim zamanınızdan tasarruf 
edin.

KKT-LACKNER iklimlendirme ve olgunlaştırma kabini ısıyı 
ve havadaki nemi kontrol eder ve birkaç adımda kullanıma 
hazırdır.
 
İklimlendirme kabinini çiğ sucuk, pastırma veya salam 
olgunlaştırma, kurutma ve depolama için kullanabilirsiniz. 
KRA-Gen3 aynı zamanda taze meyve ve sebze saklamak 
için uygun ve dana eti asmak (Dry-Aged-Beef) için idealdir.
 
Sucuk, et, pastırma ve salam gibi çiğ ürünlerin üretiminin 
ilk aşmasında optimum kalite ve en iyi lezzet için ısı ve 
havadaki nem önemlidir. İklimlendirme ve olgunlaştırma 
dolabı ile her zaman aynı kalitede üretim yaparsınız. 
Hava şartlarına ve mevsimlere bağlı kalmazsınız. Şu andan 
itibaren yıl boyunca birinci sınıf kalitede üretebilir ve ürün 
kaybını önleyebilirsiniz.

KKT-LACKNER iklimlendirme ve olgunlaştırma kabinini 
sadece birkaç adımda çalıştırabilirsiniz ve 300 kilo ürün için 
yeriniz vardır. Depolama fonksiyonlu iklimlendirme kabinin-
izi Avusturya’nın kurutma ve olgunlaştırma uzmanından 
sipariş edin. İklimlendirme kabini, Avusturya’daki tarım 
teknik okulları ve kasaplık meslek ve teknik okulları işbirliği 
ile geliştirildi. 

Üç boyda ve çeşitli
modellerde mevcut. 

€ 4.675,- den başlayan fiyatlar 
Fiyata %20 KVD dahil edilir



TEKNİK
VERİLER

PERFORMANS
ISI

SOĞUTMA

HAVA NEMLENDİRME SİSTEMİ 

ELEKTRİK BAĞLANTISI

TOPLAM GÜÇ TÜKETİMİ

ORTALAMA GÜÇ TÜKETİMİ

 TEMİZ HAVA VE DEZENFEKSİYON İÇİN ONİSATÖR 

HAVADAKİ NEM 

ISITMA

KRA + DAB 0° C – +25° C
KRA +5° C – +25° C

Hava yönlendirme sistemli monoblok yüksek performanslı
soğutucu, soğutma kapasitesi 358 W, yüksek kaliteli
kaplamalı buharlaştırıcı.

Soğuk buharlı sis sistemi, yüksek basınç pompası 20 bar,
10 μ sis nozulu dahil, su tankından kendinden emişli. Tank 
kullanıldığında su bağlantısına gerek yoktur.

1/230 Volt, 50 Hz, Schuko fiş

Eş zamanlı soğutma ve ısıtma/kurutma esnasında 1.014 watt

yakl. 120 Watt

3 Watt

%50 to %92 ayarlanabilir

Elektrik, 800 Watt

Kulp, her iki tarafa
monte edilebil ir ve

Bakım gerektirmez 
Hassas kontrol - WIFI ve Bluetooth
Ekonomik kullanım 
Montajsız Demonte olarak 
palette teslim edilir aletsiz 
montaj kolay kullanım 
Yüksek verimlilik 
Temizlemesi kolay Plug-in
teknolojisi  
% 30 -% 50 daha kısa üretim süresi
mevsimden ve hava şartlarından
bağımsız Değişmeyen kalite 
Küf önleme 

TEK SEFERLİK
ÜRÜN PAKETİ

 300 KG 
çiğ ürün

1. varyant: İçi ve dışı 1.4301 paslanmaz çelik

2. varyant:  İçi 1.4301 paslanmaz çelik, dışı galvanizli ve 
gri/siyah kaplı.

3. varyant: İçi ve dışı galvanizli ve gri kaplı.

KABİN
DIŞ BOYUTLAR

KAPAKLAR

İÇ DİZAYN

NET İÇERİK YAKLAŞIK

YALITIM PANELLERİ

YOĞUŞMA

AYAKLAR

AKSESUAR

Sağ ve sola tarafa monte edilebilir, değiştirilebilir, aside karşı 
dayanıklı conta, tam kapı ve cam kapı.

Paslanmaz çelik tütsüleme kancaları, dezenfeksiyon
için iyonlaştırıcı

Sıcak gazla buharlaşır, drenaj gerekmez.

Yükseklik ayarlı paslanmaz çelik.

1.4301 paslanmaz çelik aksesuar: 
Güçlendirilmiş zemin saclı tütsüleme arabası, et asma borusu, 
damlaları toplamak ,için taban leğeni, ızgara destek, üçgen alümi-
nyumdan tütsüleme çubuklar, su deposu.

KRA - Gen K
KRA - Gen M
KRA - Gen G

800 / 810 / 2.070 mm G/D/Y
1.030 / 950 / 2.250 mm G/D/Y

1.140 / 1.090 / 2.360 mm G/D/Y

KRA - Gen K
KRA - Gen M
KRA - Gen G

820 litre
1.440 litre 
2.100 litre

MADE IN AUSTRIA
EN ÜSTÜN KALİTE
KKT-LACKNER GMBH


