
Deskundig in slagroom



De nieuwste techniek 
in beproefde kwaliteit

• Perfect als het gaat om hygiëne en bediening

• Met behulp van de sensortoetsen met standaard 
portioneringsautomaat, individueel instelbaar

• Intensieve koeling van het opslagsysteem tot in de garneertuit

• Maximaal opklopvolume door MUSSANA dubbele slagstaaf uit 
V2A-edelstaal

• Uurcapacitet max. 90 liter ongeklopte room

• Met standaard reinigingsautomaat

• 100% elektronische temperatuurregeling

• Zeer eenvoudige reiniging en desinfectie tijdens de 
doorspoelprocedure met warm water (50 tot 80°C)

• Uiterst energiebesparend

• Verwijderbaar V2A-edelstalen reservoir standaard

• DIN-gekeurd volgens DIN 10507 (levensmiddelenhygiëne)

• DIN-registratienummer 6A004/95

• Gebouwd volgens EMVG

Optimale hygiënische
omstandigheden

• Volledig in edelstaal afgewerkt

• MUSSANA dubbele slagstaaf uit 
roestvrij staal

• Volledig geïsoleerde intensieve koeling 
van het gehele opklopsysteem

• Standaard reinigingsautomaat

• Reiniging in de doorspoelprocedure

• Verbeterde Microclean-productkwaliteit

 
Bag in Box

• Vanaf model BOY geschikt voor BAG 
IN BOX-verbindingssystemen

• Luchtdicht afgesloten systeem

• Geen verliezen bij het overgieten

• Apparaat blijft schoon

• Bespaart kosten



Zonder meerprijs:

Reinigingsautomaat  

met 10 minuten 

koelingsonder- 

breking

2-liter „PONY“

Breedte x hoogte x 
diepte

230 x 440 x 390 mm

Gewicht 33 kg
Aansluiting 230 V/50 Hz

Minder energieverbruik!

4-liter „BOY“

Breedte x hoogte x 
diepte

270 x 440 x 470 mm

Gewicht 36 kg
Aansluiting 230V/50 Hz

Grotere capaciteit!

Slagroommachines 
voor zeer hoge eisen

6-liter „LADY“

Breedte x hoogte x 
diepte

270 x 510 x 470 mm

Gewicht 39 kg
Aansluiting 230V/50 Hz

Zeer smal model!

12-liter „GRANDE“

Breedte x hoogte x 
diepte

390 x 510 x 370 mm

Gewicht 45 kg
Aansluiting 230V/50 Hz

Klein opstelvlak – groot vulvolume!

2 x 6 liter „DUO“ variant 1 
Bedieningsknoppen steeds rechts 
naast de tapkranen

Diameter x hoogte 430 x 550 mm
Gewicht 60 kg
Aansluiting 230V/50 Hz

Twee tapkranen, twee personen 
voor de bediening, twee plaatsen –
door positionering op de hoek!

2 x 6 liter „DUO“ variant 2 
Bedieningsknoppen centraal 
tussen de tapkranen

Diameter x hoogte 430 x 550 mm
Gewicht 60 kg
Aansluiting 230V/50 Hz

Meer comfort is niet mogelijk – bij 
gelijktijdige bediening door twee 
personen voor de bediening! 



   

4-liter „MOBIL“ 12 V

Breedte x hoogte x 
diepte

270 x 440 x 470 mm

Gewicht 42 kg
Aansluiting min. 12 V/88 AH

„MINI“

Breedte x hoogte x 
diepte

220 x 400 x 310 mm

Gewicht 20 kg
Aansluiting 230 V/50 Hz oder 

Drehstrom 400 V

• Werkt zonder koeling

• Aanzuigen direct uit de roomverpakking

• Vermogen tot 80 liter ongeklopte room

• Kleine afmetingen voor geringe ruimtes

www.mussana.de

Toebehoren

Voetschakeling

inclusief aansluitdiode

• Inbouw in de fabriek alleen in 
combinatie met bestelling van 
een nieuwe machine mogelijk

Garneerslang

Lengte ca. 1.350 mm, 
inclusief aansluitdiode

• Inbouw in de fabriek alleen in 
combinatie met bestelling van 
een nieuwe machine mogelijk

MUSSANA Hans Kratt Maschinenfabrik GmbH

Mülheimer Straße 5, 68219 Mannheim 
Tel. 0621 89 99 160 
Fax 0621 89 99 166 
info@mussana.de

MUSSANA slagroommachines:

Siliconenspray (met  
NSF-H1 goedkeuring)

Beschermings- en onderhouds-

middel voor O-ringen en roestvrij 

staal, 200 ml

Microclean

• NIEUW zonder QAV en BAC
• NIEUW portioneerinrichting  

in elke fles
• Hoge reinigingskracht
• Snel werkzaam
• Brede microbicide werking
• Geurneutraal
• Goedkeuring volgens  

DIN 10507


