
We turn passion into excellence.

Fordele
• Nem betjening

• Lav levetidsomkostning

• Minimal nedetid

• Behøver ingen udsugning eller emhætte

• Hurtig tilberedning

Båndstegeren sikrer nem og hurtig stegning af frosne hamburgere. Du 
sætter bare strøm til maskinen, og den er klar til brug. Du sætter ham-
burgerne i den øverste låge i maskinen, og kort tid efter (afhængigt 
af vægt, størrelse og tykkelse) ligger den færdigstegte hamburger klar 
bag den nederste låge.  

Båndstegeren er til dig, som ikke har mulighed for at etablere ekstern 
udsugning eller emhætte, eller hvis du har begrænset plads til maskin-
er. Maskinen har et indbygget, patenteret luftrensningssystem, som 
renser stegeosen, og forhindrer lugtgener i rummet. Båndstegeren kan 
stå på et bord, og optager derfor ikke gulvplads. Den er især velegnet 
til benzinstationer, convenience butikker og andre steder, hvor der er 
begrænset plads og begrænset eller ingen mulighed for udsugning. 

Stegningen foregår ved at hamburgeren bliver sat ind mellem to teflon-
bånd, der kører hen over to varmelegemer. Hamburgeren bliver stegt 
samtidig med at teflonbåndene kører rundt og flytter hamburgeren fre-
mad indtil den er færdig og lander i skuffen. 

Maskinen har variabel båndhastighed, så du kan regulere, hvor lang 
stegetid hamburgerne skal have – jo langsommere hastighed, jo læn-
gere stegetid. Du kan samtidig regulere stegetemperaturen fra 50-250 
°C, så du har rig mulighed for at opnå det perfekte stegeresultat uanset 
hvilken type hamburger, du skal tilberede. 

Med Båndstegeren får du hurtig og effektiv stegning af dine ham-
burgere – helt uden lugtgener.

Hurtig stegning af hamburgere uden 
udsugning og lugtgener

Båndsteger
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Funktionalitet

• Kontinuerlig stegning af frosne 
maskinfremstillede hamburgere 

• Variabel hastighed

• Variabel temperatur

• Hurtig tilberedning

• Fritstående - behøver kun strøm

Tilbehør

• Teflonbånd

• Silikone til renseværktøj

Udvendige mål (B x D x H):
450 x 750 x 700 mm

Vægt: 
95 Kg. 

Spænding/effekt:
400V / 5,7kW
3x230V / 5,7kW (Norge)

Strømoptagelse:
14,25 Amp.
23,8 Amp. (Norge)

Tilslutningsfrekvens:
50 Hz

Støj: 
< 50 db(A)

Leveres med renseværktøj. 


