ZIEGRA buz makineleri: Buz konusunda sizin
uzmanınız

50 yıllık tecrübe, sadece endüstriyel buz makineleri ve buz makineleriyle ilgili teknoloji ile uğraşan ZIEGRA'yı
dünya çapında önde gelen bir imalatçı konumuna getirmiştir: Küçük laboratuvar makinesinden, ticaret ve
işlemeye yönelik orta büyüklüğe ve hatta endüstri için tam otomatik büyük tesislere kadar.
Deneyim, kaçınılmaz kalite bilinci ve sürekli geliştirme ZIEGRA'yı Avrupa'nın referansı konumuna getirmektedir.
Ziegra buz makineleri şimdiye kadar bütün kıtalarda 160'dan fazla ülkede kullanılmaktadır. Kendisine ait ulusal ve
uluslararası müşteri hizmeti, yan şirketleri ve temsilcilikleri ile gerekli olan desteği vermektedir.
İkinci nesilde bulunan aile şirketinde üretim halen Almanyada yapılmaktadır. Böylece yüksek kalitenin yanısıra
uygun ve müşteriye dayalı çözümlerde geniş yelpaze garanti edilmektedir.

Buz Türleri

Kırılmış buz
Mükemmel buz ısısı -0,5 °C, de donmaz.

Yaprak buz

Küçük küp buz (Nugget)
Mükemmel buz ısısı -0,5 °C ile küçük 'küpler'.

StreamIce®
Çabuk soğutma ve kolay dozajlama için tuzlu veya taze sudan pompalanabilir, sıvı buz.

Blok buz
Değişik büyüklüklerde buz blokları yapmak mümkündür.

Şarküteri ve Buz

ZIEGRA Buz makineleri:
Et ve sucuk/sosis soğutması için kırılmış buz.
Mükemmel buz ısısı -0,5 °C:
Her zaman gevşek buz
donarak birleşmez ve her zaman gevşek kalır.
 Mükemmel kalitede buz
fazla sert değil ve keskin kenarları yoktur, bu nedenle kesici bıçağı korur.
 Çabuk ve eşit düzeyde soğutma
buz topaklanmadığından, sizin kaliteli ürününüzün homojen ısıda olmasını sağlar



Otomasyon:
Otomatik boşaltmalı buz silosu
Düğmeye basarak veya proses sisteminiz üzerinden tartma ve dozajlama işlemi.
 Buz dağılımı
Buzun ihtiyaç duyulduğu yere nakliyat
 Tatlı veya tuzlu sudan sıvı StreamIce
Doğrudan kesiciye, proses veya elle kumandalı.



Made in Germany:
Maksimum hijiyen
kapalı bir su dolaşımı ve kolay yıkama ve temizleme opsiyonları sayesinde
 Güvenli Freon-dolaşımı
soğutma dolaşımında döner hareketli parçalar olmadan
 Ziegra'da süreki kalite kontrolleri
makinenin uzun ömrü için
 Komple ürün yelpazesi
10.000 kg / 24 saatte kadar veya 24.000 l / 24 saatte kadar
 Garantili randıman
yüksek çevre ısılarında bile
 Yedek parça garantisi
en azından 15 yıl için



Broşür: Genel Ziegra
Video: <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/iDgZ8ulpJa0"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Unlumamüller ve buz

ZIEGRA buz makineleri:
Hamur soğutmanız için kırılmış buz.

















Mükemmel buz ısısı -0,5 °C:
Kolay kullanım
Hamur karıştırıcıyı korumak için her zaman serpilebilir buz
Yüksek hamur kalitesi
Maya kalitesinin sağlanması ve optimal hamur esnekliğit.
Kontrol edilmiş hamur ısısı
Üretim hattındaki çalışmayı kolaylaştırır
Hamurda soğutma etkisi
Daha kısa yoğurma süresi için çabuk ve homojen soğutma. Yoğurma işlemi başlayıncaya kadar kuru un.
Soğutma, hamurun üst yüzeyinde değil içinde eşit düzeyde sağlanmaktadır.
Otomasyon:
Otomatik silo
Düğmeye basarak buzu dozajlama
Buz dağılımı
Doğrudan hamur karıştırıcıya kadar.
Temiz sudan sıvı buz (StreamIce)
Pompa işlemi ile hamur karıştırıcılara kadar dozajlama, proses kumandalı veya elle kumandalı.
Made in Germany:
Maksimum hijiyen
kapalı bir su dolaşımı ve kolay yıkama ve temizleme opsiyonları sayesinde
Güvenli Freon-dolaşımı
soğutma dolaşımında döner hareketli parçalar olmadan
Ziegra'da süreki kalite kontrolleri
makinenin uzun ömrü için
Komple ürün yelpazesi
10.000 kg / 24 saatte kadar veya 24.000 l / 24 saatte kadar
Garantili randıman
yüksek çevre ısılarında bile
Yedek parça garantisi
en azından 15 yıl için

Broşür: Genel Broşür
Video: <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/3e6OuGnl_1M"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balık ve buz

ZIEGRA buz makineleri:
Balık soğutmanız için kırık buz

Mükemmel buz ısısı -0,5 °C:
Kolay kullanım
Balık ve deniz ürünlerini konservelemek için sürekli gevşek, dökülebilir buz.
 Ürünlerinizin optimal bir şekilde konservelenmesi
Buz aşırı soğutulmamıştır. Soğutulacak olan malzemenin donmasından kaçınılmaktadır ve rengi de
korunmaktadır.
 'Balık dostu' buz:
Buz yumuşaktır, keskin kenarları yoktur ve balığa zarar veremez.
 Vitrin ve tezgah için ideal buz
Buz yatağına kolay bir şekilde şekil verilebilir, şeklini sürekli korur.
 Sonradan buz eklemek için daha fazla vakit
Standart veya makro buz kalınlığından dolayı ( 9,5 mm ye kadar) özellikle uzun dayanmaktadır.



Otomatikleştirme:
Otomatik silo
Düğmeye basarak buzu dozajlama
 Buz dağılımı
Doğrudan buz kutusuna, deposuna veya ürün vitrinine
 Tatlı veya tuzlu sudan sıvı buz (StreamIce®)
Pompalama sayesinde buzu kolayca dozajlama, elle veya merkezi kumandalı.



Made in Germany:
Maksimum hijiyen
kapalı bir su dolaşımı ve kolay yıkama ve temizleme opsiyonları sayesinde
 Güvenli Freon-dolaşımı
soğutma dolaşımında döner hareketli parçalar olmadan
 Ziegra'da süreki kalite kontrolleri
makinenin uzun ömrü için
 Komple ürün yelpazesi
10.000 kg / 24 saatte kadar veya 24.000 l / 24 saatte kadar
 Garantili randıman
yüksek çevre ısılarında bile
 Yedek parça garantisi
en azından 15 yıl için



,Broşür: Genel Ziegra broşürü

Video : <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/pgc0xWTTlYo" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>

Süper Market Ve Buz
Mükemmel buz

ZIEGRA buz makineleri: Ürün vitrininiz için buz.
Mükemmel buz ısısı -0,5 °C :


















Kolay kullanım
Balık, midye ve kabuklu hayvanların konservelenmesi için sürekli gevşek ve taneli
Vitrin için mükemmel
Kolay şekil verilebilir.
Ender sonradan buz koyma
9,5 mm'ye kadar kalınlıkta olan standart veya makro buz özellikle uzun dayanıklıdır.
Daha iyi konserveleme
Buz çok fazla soğuk değildir ve böylece de balık rengini ve pullarını korur.
Yüksek buz kalitesi
Buz az keskindir ve keskin kenarları yotur.
Daha iyi hijiyen
Kapalı sistem ve otomatik yıkama ve temizleme donanımları sayesinde yüksek hijiyen standartı
Otomasyon:
Otomatik silo
Düğmeye basarak buzu dozajlama
Buz dağılımı
Doğrudan buz kutusuna, depoya veya ürün vitrinine
Made in Germany:
Maksimum hijiyen
kapalı bir su dolaşımı ve kolay yıkama ve temizleme opsiyonları sayesinde
Güvenli Freon-dolaşımı
soğutma dolaşımında döner hareketli parçalar olmadan
Ziegra'da süreki kalite kontrolleri
makinenin uzun ömrü için
Komple ürün yelpazesi
10.000 kg / 24 saatte kadar veya 24.000 l / 24 saatte kadar
Garantili randıman
yüksek çevre ısılarında bile
Yedek parça garantisi
en azından 15 yıl için

Broşür: Ziegra genel broşür
Video : <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/iDgZ8ulpJa0"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Laboratuvar, hastane, ünüversite ve buz

ZIEGRA kırılmış buz ile soğutmanın avantajları:
Kolay kullanım
ve her zaman dökülebilir -0,5 °C ısıda buz
 Minerali giderilmiş sudan buz:
tercihe göre şehir suyundan veya minerali giderilmiş sudan buz (VE su)
 Gövde komple özel çelikten:
Üstün dayanıklılık için 1mm kalınlığında özel çelik (1.4031) (Gövde ve depo kapağı ile, içten ve dıştan)
 Sessiz:
3 m mesafede sadece 45 dBA, laboratuvarlarda ve hastanelerde çok rahat.
 Yer ihtiyacı az:
en küçük buz makineleri sadece 40 cm genişlik x 50 cm derinlikte.
 İlaveten hijiyen:
mikrop oluşmasına karşı otomatik su boşaltma sistemi (istek üzerine)



Çözümler:
Geniş kapsamlı teslimat programı:
Günlük randıman: 10, 35 ve 100 kg için buz deposu ile 30, 70, 110, 150, 250 ve 350 kg. Bunun dışında size
randımanı 500 kg'dan 10 t/24 saatte kadar olan standart makinelerimizi sunabiliriz.
 Her uygulama sahası için buz türleri
Buza karışımlar için mi ihtiyacınız var veya numuneleri konservelemek için mi gerekiyor, bizde en uygun buz
bulunmaktadır.
 Garantili randıman:
20 °C hava ısısında ve 15 °C su ısısında



Made in Germany:
Maksimum hijiyen
kapalı bir su dolaşımı ve kolay yıkama ve temizleme opsiyonları sayesinde
 Güvenli Freon-dolaşımı
soğutma dolaşımında döner hareketli parçalar olmadan
 Ziegra'da süreki kalite kontrolleri
makinenin uzun ömrü için
 Komple ürün yelpazesi
10.000 kg / 24 saatte kadar veya 24.000 l / 24 saatte kadar
 Garantili randıman
yüksek çevre ısılarında bile
 Yedek parça garantisi
en azından 15 yıl için



Broşür: Labaratuar, Hastane Broşürü.
Video: <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/pgc0xWTTlYo"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

