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MASINA- CAZAN BASCULANT DUPLICAT CU MIXER INGLOBAT 

 

 

 

   Caracteristici tehnice principale: 

 Capacitate: 70 litri  

 Durata medie de fierbere pe sarja : 5,2 ore 

 Temperatura de lucru: 20-200°C  

 Regulatori de temperatura 

 Racord apa rece extensibil : ½’’                               

 Putere instalata: 9,4 kw  

 Racord electric extensibil: 3N + PE AC V400 /50 HZ  

 Incalzire electrica directa 

 Basculare motorizata 

 Mixer motorizat cu viteza programabila 

 Greutate : 340 kg  

 Dimensiuni de gabarit: 1.000 x 715 x 950 (mm) 

 Garantie : 24 luni. 
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       In aceasta gama exista si capacitati mai mari, insa cazanul de 70 l are cel 

mai bun raport pret-capacitate. 

     Avem in portofoliu si cazane care functioneaza cu abur tehnologic sau pe 

incalzire directa cu gaz. 

     Masina cazan basculant este necesara tehnologic  pentru productia de gem, 

magiun, marmelada, zacusca, tocana de legume, etc. si care in plus intr-o 

tehnologie complementara sa asigure valorificarea complementara a legumelor 

si fructelor care nu au aspect comercial pentru a fi consumate in stare naturala 

sau  deshidratate. 

     Pentru operatiile de fiert si coacere a gemului este necesara masina cazan 

basculant duplicat cu palete amestec si raschetat peretii si fundul cazanului 

motorizate cu viteza variabila. 

 Are un soft adecvat regimurilor de fierbere-coacere pentru productia de 

gem, dulceata, magiun, marmelada, tocana de legume, zacusca, etc. 

Si pentru pasteurizarea sucurilor ca produs colateral. 

 Masina-cazan duplicat basculant este realizata din otel inoxidabil AISI 

304 cu finisaj satinat, cuva este  prevazuta cu pereti dubli. 

 Datorita sistemului de functionare Bain – Marie, produsele preparate 

se incalzesc uniform si gradat, evitandu-se astfel caramelizarea sau 

arderea la contactul cu cuva. 

 Depunerile pe pereti si fundul cazanului sunt indepartate in mod 

continuu cu niste pale din teflon, atasate mixerului 

 Fundul cazanului este realizat din otel inox de 12 mm., restul 

elementelor si subansamblelor sunt ralizate din inox de 3 mm.  

 Rezistentele puternice garanteaza o incalzire si o fierbere rapida a 

gemului si poate fi controlat continuu in mod automat cu ajutorul unor 
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sonde termometru cu care este prevazuta cuva. Se asigura o fierbere 

sub presiune corespunzator unei temperaturi de 20-200°C. 

 Incalzirea cazanului se realizeaza prin intermediul unor sonde blindate 

INCOLOY 800.  

 Are o putere instalata relativ mare pentru a putea ajunge in timp scurt 

la temperatura de regim. Dupa atingerea temperaturii de regim 

consumul energetic se reduce cu 80-90%. 

 Masina-cazan este dotata cu un timmer sonerie ce avertizeaza 

operatorul la finalizarea procesului de fiebere/ coacere. 

 Dispozitivele de siguranta sunt conform normelor in vigoare. Masina 

cazan corespunde Normelor si Standardelor de calitate ale CE cat si 

Normelor Internationale de Igiena si Protectia Muncii. 

 Cazanul trebuie amplasat sub o hota cu ventilatie mecanica. Spatiul in 

care sunt amplasate cazanele trebuie sa dispuna de un sistem de 

introducere si in echivalent de scoatere a aerului incarcat cu umiditate. 

 Intregul proces de fierbere-coarece este controlat de un soft specific , 

este un cazan duplicat de ultima generatie si care prezinta elemente 

de progres fata de stadiul cunoasterii mondiale. Se cere instalarea 

unui comutator cu poli multipli intre utilaj si priza de alimentare. 

Necesita racorduri pentru apa rece. 

 Necesarul de apa pentru preparatele realizate prin fierbere-coacer, se 

programeaza si se asigura printr-o electrovalva in mod automat de a 

lungul ciclului de fierbere-coacere. 

. 


