De TAParade® keeps it coming
KEEP IT COMING

De TAParade® (Mobiele uitvoering) en WM5 (WandMontage)
zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en FDA en HACCP
goedgekeurd. Het systeem gebruikt één fust per keer, met de mogelijkheid om tot 250 liter achter elkaar te tappen.
®

TAParade WM5

Aansluiting

5/8”BSP
1/2”BSP
Flair long & short

5/8”BSP
1/2”BSP
Flair long & short

Breedte

-

410 mm

Hoogte

560 mm

230 + 200 mm

Diepte

-

200 mm

Diameter

240 mm

200 mm

Gewicht

5 Kilo

8,5 Kilo

Voeding

220 V

220 V

KEEP IT COMING

Alle materialen zijn gekozen om de best haalbare prestaties te bereiken.
De inwendige onderdelen die direct in contact komen met het bier zijn
FDA goedgekeurd.

BEVERAGE DISPENSE EQUIPMENT

®

TAParade M5
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Made in
Holland

Tot 250 liters
zonder een fust
te vervangen
De TAParade® koppelt vijf 20 tot 50 liter fusten aan één hoogwaardige
verdeler. Probleemloos getest met 5.000 rotaties, goed voor maar
liefst 1.250.000 liter!
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TAParade® M5

TAParade® WM5

De TAParade® M5, het eerste keus bier uitlijnsysteem dat
het mogelijk maakt om vijf 20 tot 50 liters fusten aan te sluiten
aan één hoogwaardige verdeler. De draagbare unit is makkelijk
te vervoeren en daardoor uitermate geschikt voor gebruik op
verschillende locaties.
De voordelen van installatie en gebruik op een rij:
• Multifunctioneel bedieningspaneel dat de status van de
fusten toont via rode of groene LED indicatie
• Eenvoudig te installeren: snelle koppeling met diverse kegs
• Uitermate geschikt bij een meervoudige tapinstallatie
•M
 akkelijk in onderhoud (chemische spoeling of
mechanische reiniging)
• Schoonmaakprocedure te volgen via het bedieningspaneel

De TAParade® WM5, de permanente uitvoering voor wandmontage, kunnen vijf 20 tot 50 liters fusten aangesloten worden
aan één hoogwaardige verdeler.

Laat het bier
maar stromen,
op elke locatie

Operationele
informatie

Schoonmaak
procedure

1 fust aangesloten en in gebruik.
Andere fusten aangesloten en vol.

Eerste fust, tweede cyclus van de
chemische reiniging procedure.

Fust 1 leeg. Fust 2 in gebruik.
Fust 3, 4 en 5 aangesloten en vol.

Eerste fust wordt gereinigd met de
eerste spoeling water.

In gereinigde toestand na het
drukken op de ‘cleean’ knop

U blijft maar
doortappen
in uw zaak
De voordelen van installatie en gebruik op een rij:
• Multifunctioneel bedieningspaneel dat de status van de
fusten toont via rode of groene LED indicatie
• Eenvoudig te installeren: snelle koppeling met diverse kegs
• Uitermate geschikt bij een meervoudige tapinstallatie
• Makkelijk in onderhoud (chemische spoeling of
mechanische reiniging)
• Schoonmaakprocedure te volgen via het bedieningspaneel

TAParade® WM5

TAParade® M5

KEEP I T CO M I N G

