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Ref: AMBHRV2.0TFINOX

A integridade total das linhas, o design bem 
de�nido e a elegância do AISI 304 aço inox-
idável simples corpo da peça são o foco do 
novo 4.0.

Dados Técnicos e Características

Um olhar para o futuro, desde o material
até às soluções tecnológicas e
mecânicas.  Estrutura completamente
sem parafusos e fácil limpeza por jato 
de água.
O núcleo é a refrigeração feita por
compressor.
Janela frontal resfriada por ventilador,
tremonha refrigerada e grupo de picagem.

Do ponto de vista técnico, 
vai notar o suporte de barril de aço
inoxidável, a novo sistema de
travamento do barril, a
nova unidade de bloqueio de hambúrguer.

Um olhar para o futuro, desde o material
até às soluções tecnológicas e
mecânicas.

Motor: 1,1 kW - 1,5 HP (trifásico) 300
Capacidade: 4 Litros
Dimensões: 520x625x530 mm
Peso: 60 kg

- Evita interrupções na cadeia de frio;
- Todas as operações são realizadas com 
a máxima higiene e limpeza, prontamente 
e sob os olhos do cliente;
- O sabor e a aparência da carne picada são 
mantidos inalterados;
- O corte “a frio” não altera os ácidos que se 
dispersam no líquido produzido durante os 
processos “quentes”;

- A capacidade de mercado da carne picada 
é aumentada, pois a carne picada pode ser 
mantida nos refrigeradores de lojas e 
clientes por períodos mais longos;
- Aumenta a con�ança dos clientes devido 
à qualidade aprimorada e à atenção 
cuidadosa a todos os detalhes;
- Com Vitrine refrigerada;
- Modelador de Hambúrguer;
- Estrutura e suporte bucal em aço i
noxidável.

A INOVAÇÃO NA 
PICAGEM DE CARNE.


