Art. 017.061.55

FermZilla startpakket 55 liter

https://www.brouwland.com/nl/qr/017.061.55

De FermZilla 55 l is een conisch gistingsvat dat thuisbrouwers een grote mate van
controle in handen geeft. Dankzij de transparante zijwand, vervaardigd uit
hoogwaardige pet, kan de brouwer te allen tijde volgen wat er in het gistvat
gebeurt. Daarnaast heeft dit gistvat het grote voordeel dat de vergisting onder
druk (max. 2,4 bar) kan gebeuren.
Door de handige opvangbal onderaan het gistvat kan de gist eenvoudig
verwijderd worden. Zo kan het klaringsproces meteen van start gaan, zonder dat
er overgeheveld moet worden naar een ander vat. Dit voorkomt veel onnodig
werk en verkleint het risico op besmetting. Deze gistopvangbal maakt het
eveneens mogelijk om gist op te vangen en te hergebruiken bij het volgende
brouwsel.
Optionele drukset
Bij aankoop van de optionele drukset, haal je het maximale uit je FermZilla.
Hierdoor kan je de FermZilla als tapvaatje gebruiken en is het mogelijk om zonder
drukverlies over te hevelen naar een andere keg.
ruime opening van 12,5 cm
drukbestendig tot 2,4 bar
vergisten, klaren en aftappen in 1 vat
grote gistopvangbal: 1000 ml
Inhoud:
FermZilla 55 liter vat
rvs handgreep (montageset)
rvs standaard met handvaten
bovendeksel met overdrukventiel
1000 ml gistopvangbal
handig hulpmiddel om het deksel en de opvangbal stevig aan te draaien
3-delig waterslot
sticker voor de geschatte inhoud
thermometersticker
diverse afdekdoppen
reservedichtingen

Specificaties
Afmetingen en gewicht verpakking:

Doe nooit vloeistoffen > 50 °C in de FermZilla.
Opgelet: Raadpleeg steeds de handleiding voor je de FermZilla assembleert. Zorg
dat de onderdelen recht op elkaar gemonteerd worden en niet te strak
aangedraaid worden. Brouwland is niet aansprakelijk voor schade die door foute
assemblage teweeggebracht werd.

Gewicht

6 kg

Lengte

79 cm

Hoogte

41 cm

Breedte

41 cm
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