
We turn passion into excellence.

Fordele
•  Nem opvarmning af burgerboller

•  Lav levetidsomkostning

•  Hurtig gennemløbstid

•  Nem rengøring

Denne unitoaster model er specielt udviklet til at varme alle typer bur-
gerboller. Varmerørene er fordelt anderledes i forhold til en almindelig 
unitoaster. BB modellen har tre varmerør over transportbåndet og et 
enkelt varmerør nedenunder transportbåndet. Dette design giver bur-
gerboller som sprøde og karamelliserede på skærefladen, når de bliver 
placeret med skærefladen opad på transportbåndet. Samtidig varmes 
ydersiden af bollen skånsomt af det ene varmerør, som sidder under 
transportbåndet, og bollen bliver lækker lun og bevarer blødheden 
udenpå. 

Burgerbolle-modellen har variabel hastighed, og det er med til at sikre, 
at alle typer burgerboller kan varmes i maskinen. Du regulerer blot, hvor 
lang tid burgerbollerne skal være om at blive ført igennem maskinen. 
Har du en burgerrestaurant eller en grillbar, hvor du har flere forskellige 
typer burgerboller (lyse/hvede, fuldkorn, brioche m.m.) på menukortet, 
er denne UT 280V BB model ideel. 

Unitoasteren er let at betjene ved hjælp af nogle få knapper på fronten, 
og den er nem at finde plads til i køkkenet, grillbaren eller pølsevognen. 
Unitoasteren er samtidig nem at rengøre. 

Som standard er der en spareknap på alle FKI Unitoastere. Når spare-
funktionen slås til, stopper båndet og de bagerste varmerør slår fra. 
Når sparefunktionen slås fra, kører brødristeren igen med fuld varme 
og båndet starter.

Hurtig tilberedning af forskellige typer 
burgerboller 

Unitoaster
UT 280V BB
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Udvendige mål (B x D x H):
410 x 510 x 420 mm

Vægt:
15 kg. 

Spænding/effekt:
230V / 2,2kW

Strømoptagelse:
9,5 Amp. 

Tilslutningsfrekvens:
50 Hz

Støj:
< 45 db(A) Funktionalitet

• Opvarmning af alle typer burgerboller 

• Sparefunktion (manuel aktivering), 
som lukker maskinen delvist ned, når 
den ikke er i brug 

• Variabel båndhastighed 

• Bordmodel


