
على مدار أكثر من 25 عاًما، ال تزال المحمصة التالمسية الرأسية جهاًزا بالغ األهمية في عمليات خدمات الطعام، حيث تشتهر سمعتها الطيبة بفضل الجودة 
والموثوقية التي تحققها حول العالم.

تمنح المحمصة التالمسية الرأسية للخبز الشكل النهائي المتسق بلونه الُبني الذهبي مما يساعد على تماسك الشطائر عالوًة على المذاق اللذيذ. تتضمن المحمصة VCT-25 وقت تحميص مسبق الضبط يبلغ 25 ثانية.

VCT-25 محمصة تالمسية رأسية

تحميص شهي ولذيذ

م درجات حرارة مستدير منّظِ
يمكن تعديل جودة التحميص بسهولة لتناسب المنتجات المختلفة من الخبز.

حجم صغير
يوفر التصميم القائم المساحة المهمة على الطاولة، وهو ما يسمح للمحمصة 

بالتكامل بسهولة في أي عملية تشغيل

صينية مزدوجة الجانب
تتميز المحمصة التالمسية الرأسية بسعة أكبر من المحمصات التقليدية 
 أُحادية الجانب، وهو ما يساعد المشغلين على تقديم المنتجات الطازجة 

بشكل أسرع

VCT-25 | محمصة تالمسية رأسية



VCT-25 | محمصة تالمسية رأسية

المقرات الرئيسية للشركة

كارول إستريم، والية إلينوي، الواليات 
المتحدة األمريكية

هاتف: 1.630.784.1000+
الرقم المجاني: 1.800.253.2991+

منشأة الصين 
سوتشو، الصين 

هاتف: 84.512.6841.3637+
فاكس: 86.512.6841.3907+

منشأة الهند 
57-58 طريق ثاتانكوالم.،
لوتس كولوني، جي جاردن

مادهافارام، تشيناي، الهند 600060

 تقدم أنتونيس مجموعة كاملة من معدات الطهي المسطحة، ومعالجة المياه، 

 والحلول الرقمية والتلقائية لخدمات الطعام في جميع أنحاء العالم. 

.antunes.com ف على المزيد على تعرَّ

األبعادالتصنيفات الكهربائية

األبعاد تخص العنصر دون عبوة الشحن. الوزن عند الشحن يتضمن العنصر وعبوة الشحن. العناصر المميزة باللون األزرق مخصصة لألسواق الدولية.

VCT-25

العرضهرتز أمبيرواتفولتالقابساالعتمادات السعة رقم الطراز والتصنيع
الوزن عند الشحناالرتفاع )ج(العمق )ب( )أ(

VCT-25
21 1/4 بوصة NEMA 5-15P120176014.750/60وقت تحميص يبلغ 25 ثانية9200620

)540 ملم(
15 1/4 بوصة 

)387 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 76 رطالً 
)34.5 كجم(

 VCT-25
-NEMA 6-20P208-2402600وقت تحميص يبلغ 25 ثانية9200626

21 1/4 بوصة 346012.5-14.450/60
)540 ملم(

15 1/4 بوصة 
)387 ملم(

23 1/4 بوصة 
)591 ملم(

 76 رطالً 
)34.5 كجم(

VCT-25
-CEE 7/7208-2402600وقت تحميص يبلغ 25 ثانية9200628

21 1/4 بوصة 346012.5-14.450/60
)540 ملم(

15 1/4 بوصة 
)387 ملم(

23 1/4 بوصة 
)591 ملم(

 88 رطالً 
)39.9 كجم(

 VCT-25
-IEC-309208-2402600وقت تحميص يبلغ 25 ثانية9200637

21 1/4 بوصة 346012.5-14.450/60
)540 ملم(

15 1/4 بوصة 
)387 ملم(

23 1/4 بوصة 
)591 ملم(

 88 رطالً 
)39.9 كجم(

 VCT-25
21 1/4 بوصة CEE 7/723019808.650/60وقت تحميص يبلغ 25 ثانية9200640

)540 ملم(
15 1/4 بوصة 

)387 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 88 رطالً 
)39.9 كجم(

 VCT-25
21 1/4 بوصة BS-136323019808.650/60وقت تحميص يبلغ 25 ثانية9200648

)540 ملم(
15 1/4 بوصة 

)387 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 88 رطالً 
)39.9 كجم(

الميزات:
سير ذو حركة مستمرة للتحميص الفوري..  •

تعديالت ضغط منفصلة للجزء العلوي والسفلي من الشطائر.  •

تسمح صفائح اإلخراج بسهولة حركة الخبز لألسفل باتجاه الصينية الساخنة دون   • 
التصاق أو انزالق.  

سهولة التشغيل والتنظيف.    •

هيكل من الُصلب المقاوم للصدأ.   •

مواصفات الخبز

فتحة وحدة 
التغذية

الشطر السفليالشطر العلوي

   1/2 بوصة 
)13 ملم(

    1/4 1 بوصة 
     )32 ملم( 

الحد األدنى          الحد األقصى

PDR_VCT-25_ورقة المبيعات للمحمصة التالمسية الرأسية_11302022

VCT-25 )مزودة بأغلفة السير(

VCT-25
9200639

وقت تحميص يبلغ 
25CEE 7/7208-23019808.650/60 ثانية

 1/4 21
 بوصة 

)540 ملم(

 1/4 15
 بوصة 

)387 ملم(

 1/4 24
 بوصة 

)616 ملم(

82 رطالً 
)37.2 كجم(

 7/8 بوصة 
)22 ملم(

فتحة وحدة 
الحد األدنى          الحد األقصىالتغذية

   1/2 بوصة 
)13 ملم(

    1/4 1 بوصة 
     )32 ملم( 

 7/8 بوصة 
)22 ملم(


