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Prijzen zonder BTW en niet bindend

VOEDSELDROGER PROFI LINE 10 TRAYS

PROFI LINE VOEDSELDROGER

 – Roestvast stalen behuizing.  
 – Voor het drogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, etc.  
 – Met digitaal controlepaneel.  
 – Tijd instelbaar tot 24 uur in stappen van 30 minuten.  
 – Temperatuur instelbaar van 35°C tot en met 75°C in stappen van 5°.  
 – Extra stille motor zorgt voor een horizontale luchtstroom waardoor 
trays niet gedraaid hoeven te worden.  

 – Uitgerust met 10 roestvast stalen roosters van 395x380 mm.  
 – Roosters zijn gelijkmatig verdeeld en eenvoudig te verwijderen  
en reinigen.  

 – Eenvoudig te openen deur met zichtglas om het droogproces te 
kunnen observeren.

 – Roestvast stalen behuizing.
 – Voor het drogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, enz. Digitaal 
bedieningspaneel.

 – Timer kan maximaal 24 uur worden ingesteld, met intervallen van 
30 minuten.

 – Temperatuurregeling: 35-75°C, instelbaar in stappen van 5°C.
 – De stille ventilator circuleert de warme lucht in de kamer, waardoor 
een consistente droging wordt gegarandeerd zonder dat de roosters 
gedraaid hoeven te worden.

 – De set bevat 6 roestvast stalen roosters van 305x330 mm.
 – Roosters zijn gelijkmatig verdeeld, eenvoudig te verwijderen  
en te reinigen.

 – Door de transparante deur kan het uitdrogingsproces worden 
geobserveerd.

code - V W mm €

229026 10 trays 230 1000 417x535x(H)430 359,50

code - V W mm €

229033 6 trays 230 650 340x450x(H)311 249,50

VOEDSELDROGER KITCHEN LINE
 – Voor het uitdrogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, enz. De 
automatische ventilator circuleert de warme lucht in de kamer, 
waardoor een gelijkmatige uitdroging wordt gegarandeerd zonder 
de roosters gedraaid hoeven te worden.

 – De set bevat 7 roestvast stalen roosters van 305x330 mm, elk met 
een maximale belasting van 500 g.

 – Roosters zijn gelijkmatig verdeeld in de kamer op 35 mm afstand, 
roosters zijn eenvoudig te verwijderen en te reinigen.

 – Dubbelwandige polypropyleen behuizing verhoogt de thermische 
efficiëntie.

 – Door de transparante deur kan het droogproces geobserveerd 
worden.

 – Wordt geleverd met een transparant kruimel tray om te voorkomen 
dat kleinere vruchten vallen tijdens het drogingsproces – het kan 
ook op de bodem van de droogkamer worden geplaatst om resten 
op te vangen.

 – Digitaal display.
 – Temperatuurregeling: 35-70°C.Timer kan tot 24 uur worden 
ingesteld, met intervallen van 30 minuten.

code - V W mm €

229064 7 trays 230 500 345x450x(H)315 179,50

10 trays
1000 W

230 V

Bekijk de video
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https://horeca.shop/nl/voedseldroger-profi-line-229026
https://horeca.shop/nl/voedseldroger-kys306-rvs-6-trays-profi-line-229033
https://horeca.shop/nl/voedseldroger-7-laags-kitchen-line-229064
https://horeca.shop/nl/voedseldroger-profi-line-229026
https://horeca.shop/nl/voedseldroger-kys306-rvs-6-trays-profi-line-229033
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