AVAMORE Potatisskalare

Vi förordar recept med
väl skalade frukter från moder jord
Potatisen kommer ursprungligen från norra Sydamerika där potatis har odlats i
flera tusen år. Lanserades i Sverige av Jonas Alströmer i början av 1700-talet.
Tillsammans med andra grönsaker och frukter utgör potatisen ett av våra
viktigaste baslivsmedel. Ät mera rotfrukter och få ett långt och berikat liv.

Egna anteckningar

ÅTERFÖRSÄLJARE

GENERALAGENT

Skala själv för att kunna garantera god kvalitet
Lättskött, driftsäker och robust potatisskalare för all slags potatis och andra rotfrukter.
Avamore finns i tre olika storlekar, sex olika modeller. Skalar 80 – 260 kg per timme.
Samtliga modeller är CE-godkända.

Avamore 7DBT bänkmodell

• tillverkad i korrosionssäkert gjutgods med rostfri
skalcylinder
• skalbeläggning på sidor och botten för snabb och
rationell skalning
• tidur och nollspänningsskydd
• 3 positioners avloppsanslutning, 40 mm

CE - godkänd
Kompakt och lättplacerad potatisskalare för daghem, caféer,
små restauranger som vill servera god potatis.

• levereras med: lock i plexiglas
lyftkrokar för skalskiva
1,2 meter anslutningsslang för kallvatten

Modell

Mått

Kapacitet

Elanslutning

Vattenanslutning

Avloppsanslutning

Vikt

7DBT

29235353380 mm

4 kg, 80 kg/h

0,18 kW, 230V

13 mm

40 mm

22 kg

Avamore 14DBT bänkmodell

• tillverkad i korrosionssäkert gjutgods med rostfri
skalcylinder
• skalbeläggning på sidor och botten för snabb och
rationell skalning
• tidur och nollspänningsskydd
• 3 positioners avloppsanslutning, 40 mm

CE - godkänd
En liten potatisskalare med stor kapacitet för restauranger,
skolor och vårdenheter med eget kök som vill servera nyskalad
potatis av hög kvalitet till stora sällskap.

• levereras med: lock i plexiglas
lyftkrokar för skalskiva
1,2 meter anslutningsslang för kallvatten

Modell

Mått

Kapacitet

Elanslutning

Vattenanslutning

Avloppsanslutning

Vikt

14DBT

29235353445 mm

7 kg, 140 kg/h

0,23 kW, 230V

13 mm

40 mm

29 kg

Avamore 14DSWT stativmonterad

Samma potatisskalare som 14DBT fast med tillägg:
• försedd med bottenavlopp
• kraftigt stativ
• rostfri slamavskiljare

CE - godkänd
Modell

Mått

Kapacitet

Elanslutning

Vattenanslutning

Avloppsanslutning

Vikt

7DSWT

30034603855 mm

4 kg, 80 kg/h

0,18 kW, 230V

13 mm

40 mm

31 kg

14DSWT

30034603920 mm

7 kg, 140 kg/h

0,23 kW, 230V

13 mm

40 mm

38 kg

Avamore 28DPST & 28DPLT golvmodell

Den kraftiga potatisskalaren med patenterad remdrift för
tyst och säker drift. Anpassad för skolor, sjukhus och stora
restauranger där stor kapacitet krävs.
• tillverkad i rostfritt utvändigt
• invändigt utbytbar skalbeläggning på sidor, lucka
och botten
• tidur och nollspänningsskydd
• levereras med: lock i plexiglas
lyftkrokar för skalskiva

CE - godkänd
Modell

Mått

Utkast höjd

Kapacitet

Elansl.

Vattenansl.

28DPST

500362531135 mm

690 mm

13kg, 260kg/h

0,37 kW, 400V, 3N~ 3/4"

Skillnaden på modellerna är höjden. 28DPLT mått 500362531385 mm, utkast höjd 940 mm.

Avloppsansl.

Vikt

dB

50 mm

53 kg

70

