
 נירוסטה יד שניהנור תלמכירה 

  , HD 304נירוסטה  OVENTECH :תנור
   ,ישראלם, פלב ת: תוצר
  RHU2Lדגם: 

    "AS-IS"ונמכרים במצב שנה כ ועבד יםתנורה

 

 
 תיאור המוצר:

 עשוי פלדת אל חלד 
  צד תוצרת גרמניה מנוע 
  העם יכולת נעיל360גלגלי אוקולון  4עם רגלים עגלת  
  מעלות צלזיוס 0+/180התנור טמפרטורת עבודה של 
 לוח בקרה אלקטרוני 
 מפסק הפעלה מואר 
 פינות פנימיות עגולות 
  מותאם לתבניותGN 2/1 
  קשיםבתנאים מותאם לעבודה מאומצת 

  45°+ -טמפ' חיצונית עד C  בלבד 

  עשויות פלדת אל חלד גסטרונוםמחיצת כולל 
  שני רגשי טמפ' אחד לחלל אחד למזון 

 
 מפרט טכני:

 :)90מידות )ס"מx95x64.5  
  :ליטר 60תכולה 
 :230 הספק חשמליV,50Hz, 8.5A, 2.1w 
 IPX3 

 4°C+מיועד לחימום מוצרי מזון מוכן ומצונן מטמפרטורה  RHU2Lדגם  OVENTECHמתקן חימום 

תוך זמן תקני לפי הנחיות משרד  או לאפיה ושמירה על טמפ' לאורך זמן. 80°C+לטמפרטורה 

ם. גסטרונוהבריאות לבטיחות המזון. החימום מבצע ע"י זרימת אוויר חם מכל הצדדים של מיכלי 

 ק"ג  4-כמ"מ, משקל מזון בכל כלי  100בעומק  GN1/2ם כלי גסטרונו 4-המתקן מיועד ל

 שלבים: 3 -מתבצע בהחימום תהליך 

(, תוך זמן  80°C+ -חימום מהיר של מזון לטמפרטורה המוגדרת בתכנית, )ברירת מחדל  .1

 דקות(. 90מוגדר )ברירת מחדל של 

 דקות(, ליציבות טמפרטורות. 4 -השהייה בטמפרטורה זו למשך זמן מוגדר, )ברירת מחדל  .2

 (70°C+ -)ברירת מחדל  3שמירת מזון להגשה בטמפרטורה המוגדרת בשלב  .3

  



 :תנורמבנה ה

  304 פלדת על חלד )נירוסטה(בנוי בשלמותו. 
 יה מכבישה עמוקה עם פינות עגולות ברדיוס אמבטיה פנימית עשו

 .מ"מ 25
  נפרדת )דופן כפולה(.מעטפת חיצונית 
  מ"מ של אמבטיה פנימית מסוג בידוד קרמי  38בידוד טרמי

FIBERFRAX  המאפשר שמירת חום וטמפרטורה של מעטפת
 .45°C+ -מ חיצונית לא יותר

 מעלות 360אוקולון  גלגלים 4מד על מעמד נייד עם ועתנור ה 
 ננעלים.

  מכסה עליון מבודד אוויר לשמירת החום ולחות בתוך המזון. בזמן
 . בוכנותההגשה מכסה נשאר פתוח על 

 בתוך  -רגש אחד רגשים:  2י בקר טמפרטורה עם ל ידפיקוד ע
דוקרן בתוך  –שני רגש , חללב העבודלשמירת טמפרטורת התנור 
 . על גבי הצג הדיגיטלי מוצגתטמפרטורה שלו ההמזון 

 "מפסק הפעלה מואר בעת ההפעלה + נורית סימון "מוכן להגשה . 
 180°עד  של בטמפרטורה י אוויר חם מסוחררל ידחימום כלים עC . 
  גוף חימום מסוג צינורותINCOLOY  מפוח איוורור מיעוד לעבודה ,

 .180°Cעד  של בטמפרטורה
 

  ₪ 550: מינימום מחיר
 

  



  דיאגרמה ומידות 



 
 
 
 


