Art. 017.060.5

Fermentasaurus Snub Nose startpakket

https://www.brouwland.com/nl/qr/017.060.5

De Snub Nose Fermentasaurus van Keg-King is 's werelds eerste commercieel
verkrijgbaar vergistingsvat gemaakt van pet, dat tot 2,4 bar onder druk kan
worden gezet en dat gemakkelijk in een kleine koelkast past. De Snub Nose is
vervaardigd uit hetzelfde zeer gespecialiseerde pet als de originele
Fermentasaurus. Dit product van Australische makelij (Springvale, Victoria),
vereenvoudigt het thuisbrouwproces aanzienlijk door brouwers de mogelijkheid te
bieden hun bieren te laten gisten, te carboniseren en af te tappen onder druk.
Brouwers kunnen bovendien hun gist in actie zien omdat de Snub Nose
Fermentasaurus glashelder is.
De Snub Nose Fermentasaurus kan je heldere bier carboniseren en het bier kan
dan meteen onder druk worden afgetapt uit het vergistingsvat, zodat je niet meer
hoeft te wachten op de natuurlijke hergisting. Brouwers kunnen tot 2,4 bar druk op
het vergistingsvat zetten om rechtstreeks uit het vat te tappen. Bevestig de
vloeistofkoppeling eenvoudigweg aan een tapkraan, Pluto bierpistool of picknickbierkraantje. Het bier dat rechtstreeks uit de vergistingsfles wordt getapt, is vers,
helder, vol van smaak en volledig onaangetast door zuurstof.
Bier overhevelen naar (vergistings-)vaten is eenvoudig, hygiënisch en praktisch
anaeroob (zuurstofvrij), wanneer het onder druk wordt uitgevoerd met het gemak
van het meegeleverde drukdeksel. Bevestig eenvoudigweg een
gastoevoerafsluiter aan de ball-lock gaskoppeling en duw het bier met behulp van
CO2 uit het vat door middel van de drijvende stijgbuis van het drukdeksel. De
stijgbuis met vlotter zorgt ervoor dat enkel het heldere bier wordt opgepikt en
overgeheveld, waardoor het sediment op de bodem van de vergistingsfles
achterblijft.

materiaal gistingsvat: pet (polyethyleentereftalaat) met hoge
molecuullengte
volume gistingsvat: 35 liter
frame: roestvrij staal (AISI 304)
drukdeksel: roestvrijstalen (AISI 304) ball-lockkoppelingen, glasversterkt
nylon, overdrukventiel 2,4 bar (35 psi)
dekselafdichting: nitrilbutadieenrubber (NBR)
werkdruk: 2,4 bar (35 psi)
barstdruk: > 7 bar
testdruk: 5 bar

Specificaties
Afmetingen en gewicht verpakking:
Brouwland bv
BE 0412.461.618
Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo - België

Gewicht

3.27 kg

Lengte

67 cm

Hoogte

37 cm
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Breedte

37 cm
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