
We turn passion into excellence.

Zalety
• Łatwe podpiekanie produktów 

• Niski koszt eksploatacji

• Krótki czas przygotowania produktu 

• Łatwe czyszczenie

• Tryb ekonomiczny (manualny)

• Zmienna prędkość taśmy (opcjonalnie)

• Energooszczędna funkcja start/stop (opcjonalnie) 

Unitoaster z FKI to toster, który może przygotowywać bułki do hot-
dogów, bagietki, bułki do burgerów i inne podobne produkty. Unitoast-
er zapewnia doskonałe podpiekanie pieczywa, dzięki czemu możesz 
dostarczyć swoim kientom dobrze przygotowany posiłek. 

Unitoaster jest łatwy w obsłudze przy użyciu kilku przycisków z przodu 
i łatwo jest go dopasować do kuchni, baru grillowego lub stoiska na 
gorące nogi. Unitoaster jest również łatwy do czyszczenia. 

We wszystkich Unitosterach FKI znajduje się domyślny przycisk 
oszczędzania energii. Gdy funkcja oszczędzania energii jest włączo-
na, taśma przenośnika zatrzymuje się i następuje wyłączenie tylnych 
elementów grzewczych. Gdy przycisk jest wyłączony, Unitoster jest  
w pełni nagrzany a taśma przenośnika działa. 
Standardowy czas realizacji wynosi 90 sekund.

Zmienna prędkość taśmy przenośnika (V)
Unitoster jest dostępny z taśmą o zmiennej prędkości, dzięki czemu 
można dostosować czas realizacji dla określonych produktów. Pozwala 
na szersze i różnorodne użycie tostera. 

Model oszczędzający energię z automatycznym wyłączaniem zasi-
lania (E) 
Unitoster jest również dostępny w przyjaznym dla środowiska modelu, 
w którym można zaoszczędzić do 70% zużycia energii przez maszyny. 
Funkcja automatyczny start/stop całkowicie wyłącza maszynę, gdy nie 
była używane przez trzy minuty. Jeśli urządzenie wyłączy się, rozgrze-
je się ponownie w ciągu 20 sekund, gdy umieścisz chleb na taśmie 
przenośnika.

Idealne ogrzewanie dzięki niezawod-
nemu i kompaktowemu tosterowi do 
pieczywa

Unitoaster
UT 400 / UT 400 V / UT 400 E / UT 400 EV

UT 400 E



Dane techniczne
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Wymiary zewnętrzne (Szer. x Głęb. x Wys.):
530 x 510 x 420 mm

Waga:
18-19 kg. (w zależności od modelu)

Napięcie/moc:
230V / 2,2kW

Pobór prądu:
9,5 Amp. 

Częstotliwość:
50 Hz

Hałas:
< 45 db(A) Funkcjonalność

• Podpiekanie bułek do hotdogów, 
bagietek, bułek do burgerów i innych 
podobnych produktów 

• Tryb ekonomiczny (ręczna aktywacja), 
który częściowo wyłącza maszynę, 
gdy nie jest w użyciu 

• Czas realizacji ok. 90 sekund 

• Model na blat

Akcesoria

• Zmienna prędkość taśmy przenośnika 
(V) 

• Model oszczędzania energii ECO  
z automatycznym wyłączeniem (E) 


