SIROCCO

Maak kennis met de meest
complete hoog rendement bakwand.
HET BESTE VAN DE SIROCCO OP EEN RIJTJE
•
•
•
•
•
•
•

Topdesign gecombineerd met innovaties
Volledig rvs AISI 304, dikte 1+1,5 mm
Indeling geheel zelf te bepalen
HR-gecertificeerd
Op afstand te bedienen met je smart phone
De hoogste capaciteit met minder kW’s
Diverse opties, zoals een mandenliftsysteem
voor het voorbakken van grote hoeveelheden
frites
• Betrouwbaar en veilig frituren

• Alles naadloos, dus snel schoon
• LED spots, logo en werkplekverlichting
zorgt voor een fraaie presentatie
• Werkblad met 80 mm hoge opstaande rand
en een royale afzetruimte
• Dé enige echte krachtpatser in de wereld
van hoog rendement bakwanden
• Uitermate olie- en energiebesparend,
dus goed voor de portemonnee

UNIEK!

Ø44

HR MODULE

ALLEEN BIJ HEGRO

SIROCCO
Maak kennis met de
absolute nummer één!
Als we spreken over een complete bakwand, dan is de
Hegro Sirocco onze absolute nummer één. Deze betrouwbare en hoogwaardig HR-frituurbakwand heeft een onwaarschijnlijk hoge bakcapaciteit en is de meest zuinige in zijn
klasse. De Sirocco wordt geproduceerd van RVS AISI 304,
waarbij alle onderdelen naadloos geïntegreerd zijn, zodat
de bakwand eenvoudig schoon te houden is. De Sirocco is
-net als elke andere Hegro bakwand- helemaal op maat in te
delen en samen te stellen uit diverse opties.
Grootse prestaties met minder kW’s
De Sirocco staat synoniem voor grootse prestaties met
minder kW’s dankzij innovatieve kwaliteitsverbeteringen
aan onze ketels. De gecertificeerde HR-ketels van Hegro
zijn zeer olie- en energiebesparend en staan garant voor
een constante hoge kwaliteit van de gefrituurde producten.
Hegro levert als enige fabrikant zelfs een ø44 HR-ketel.

specifieke instellingen
zelf. Ook het voorbakken van grote
hoeveelheden frites is voor de Sirocco een fluitje
van een cent. Met het degelijke mandenliftsysteem kan je
met 1 tot 4 manden grote hoeveelheden voorbakken. Alle
features zijn bij de Sirocco toegevoegd zonder dat dit ten
koste is gegaan van de kwaliteit en capaciteit! Bakken met
de Sirocco betekent daarom trots zijn op het product waar
je mee werkt. Een oven die geweldige prestaties levert en
ook nog eens goed is voor het milieu en je portemonnee.
Hegro onderhouds- en reparatieservice
Onze bakwanden worden vervaardigd voor een lang operationeel leven. Maar Hegro gaat verder dan het bouwen van
kwaliteitsovens. Met onze betrouwbare onderhouds- en
reparatieservice (24 uur per dag, 7 dagen per week) zorgen
wij ervoor dat je zaak nooit stil komt te staan.

Innovatief op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak
Hegro is koploper als het gaat om veiligheid. De Sirocco is
daarom voorzien van het in eigen huis ontwikkelde Hegro
veiligheidssysteem. Dit systeem bestaat uit 4 elementen:
oliegebrekbeveiliging, leegstandbeveiliging, leegloopbeveiliging en olievet-niveaubeveiliging. Wij durven daarom te
stellen dat geen bakwand veiliger is dan een Hegro.
Ook qua gebruiksgemak is de Sirocco innovatief te noemen.
De Hegro SMART-controller is daarbij het meest in het
oogspringend. Hiermee bedien je je bakwand met soft
touch vingerbewegingen en programmeer je talloze klant-

De voordelen van het bedienen van je bakwand
op afstand met de Hegro SMART-controller
Nooit meer ‘s avonds thuis twijfelen over de vraag of je wellicht iets bent vergeten
uit te zetten. Je bedient gewoon op afstand je bakwand met je smartphone. Zo kan
je bijvoorbeeld serviceinformatie aflezen, je persoonlijke naamsvermelding in het
bedieningspaneel laten verschijnen of -als inbraakpreventie- de verlichting van de oven
‘s avonds, voordat je naar bed gaat, pas uitschakelen. Ook kan je de afzuiging van je bakwand
op het door jou gewenste moment in- en uitschakelen. In de winterperiode scheelt dat aanzienlijk
op de verwarmingskosten. Kortom: deze toegepaste techniek beïnvloedt je energienota in zeer positieve zin.
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