
We turn passion into excellence.

Zalety
•  Łatwe podpiekanie produktów 

•  Niski koszt eksploatacji

•  Krótki czas przygotowania produktu 

•  Łatwe czyszczenie

Ten Unitoaster jest przeznaczony do podgrzewania wszystkich rodza-
jów bułek do burgerów. Elementy grzewcze są umieszczone w tym 
modelu inaczej niż w standardowych Unitosterach. Model BB ma trzy 
rurki grzewcze nad taśmą przenośnika i jedną rurke grzewczą poniżej 
przenośnika taśmowego. Taka konstrukcja zapewnia, że bułki burge-
rowe będą chrupiące i skarmelizowane na powierzchni cięcia, gdy 
zostaną umieszczone na taśmie środkiem ku górze. Jednocześnie ze-
wnętrzna strona bułki jest łagodnie ogrzewana przez pojedynczą rurkę 
grzewczą umieszczoną pod przenośnikiem taśmowym i bułka staje się 
doskonale ciepła, zachowując swoją miękkość na zewnątrz. 

Unitoster jest dostępny z taśmą o zmiennej prędkości, dzięki czemu 
można dostosować czas realizacji dla określonych produktów. Po 
prostu regulujesz, jak długo bułki burgerów mają przechodzić przez 
maszynę. 

Jeśli masz restaurację z burgerami lub typu fast food, gdzie w menu 
posiadasz różne rodzaje bułek burgerowych (białe/pszenne, razowe, 
brioche, itp.) model UT 400V BB jest dla Ciebie idealny.

Unitoaster jest łatwy w obsłudze przy użyciu kilku przycisków z przodu 
oraz łatwo jest go dopasować do kuchni, baru grillowego lub stoiska z 
hot dogami. Unitoaster jest również łatwy do czyszczenia. 

Standardowo we wszystkich Unitosterach FKI znajduje się 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. 

Szybkie podgrzewanie różnych rodzajów 
bułek do burgerów

Unitoaster
UT 400V BB
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Wymiary zewnętrzne (Szer. x Głęb. x Wys.):
530 x 510 x 420 mm

Waga:
18 kg 

Napięcie/moc:
230V / 2,2kW

Pobór prądu:
9,5 Amp. 

Częstotliwość:
50 Hz

Hałas
< 45 db(A) Funkcjonalność

• Podpiekanie wszystkich rodzajów 
bułek 

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

• Zmienna prędkość taśmy przenośnika 

• Model na blat 


