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ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ) INOX STEEL TECHNICAL 
 
Σύμφωνα με τις ανάγκες και τις καθημερινές δυσκολίες των ανθρώπων που θέλουν να συντηρήσουν 
το γάλα τους, η πολυετής εμπειρία, ο επαγγελματικός σχεδιασμός και η συνεχής βελτίωση των 
κατασκευών μας, καθιστούν τους συντηρητές γάλακτος (παγολεκάνες) της Inox Steel Technical την 
καλύτερη επιλογή για την φροντίδα του γάλακτος. 

 

  
 

Εναρμονίζοντας τις κατασκευές μας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, διαθέτοντας ISO 
9001:2008, οι παγολεκάνες μας είναι κατασκευασμένες να λειτουργούν άψογα στις πιο αντίξοες 
καιρικές συνθήκες υψηλών-χαμηλών θερμοκρασιών. 
Μέριμνα μας, είναι να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας άμεσα, διαθέτοντας απόθεμα παγολεκανών 
όσο και ανταλλακτικών τους. 
 
Μερικά από τα πλεονεκτήματα των παγολεκανών μας είναι:  

 
 

Ανοξείδωτα Μηχανήματα Τροφίμων & Γάλακτος 

http://www.inoxst.com/
http://www.inoxst.gr/
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• Μεγάλο πάχος μόνωσης τόσο στον πυθμένα, όσο και περιμετρικά, καταφέρνουμε γρήγορη 
ψύξη και εξοικονόμηση ενέργειας με επώνυμους συμπιεστές 
• Ανοξείδωτα προστατευτικά διάτρητα καλύμματα ψυκτικού συγκροτήματος και επιπλέον 
προστατευτικό κάλυμμα Μοτέρ ανάδευσης. 
• Αυτόματη παύση λειτουργίας της ανάδευσης κατά το άνοιγμα του καπακιού. 
• Προστασία του συμπιεστή, από τις στιγμιαίες διακοπές ρεύματος. 
• Στιβαρή κατασκευή με βάση στήριξης δεξαμενής από κοιλοδοκό και όχι από λαμαρίνα. 
• Υψηλής αντοχής πυθμένα, δοκιμασμένο σε υψηλές πιέσεις .  
• Εύκολη πρόσβαση στο αισθητήριο για έλεγχο και ενδεχόμενη αντικατάσταση του. 
• Με τον εργονομικό σχεδιασμό εξοικονομούμε χώρο για εύκολη μεταφορά. 
 
   *  Προαιρετική εγκατάσταση επιτηρητή τάσεως. 
 
   ** Προαιρετική τοποθέτηση συστήματος ζύγισης  
 
   *** Περιλαμβάνουν οδηγίες σωστής χρήσης και δήλωση συμμόρφωσης CE στα Ελληνικά. 
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