สนใจเป็ นตัวแทนจำหน่ ำย หรื อต้ องกำรข้ อมูลเรื่ องเครื่ องกวนเพิม่ เติม กรุณำติดต่ อที่
Hot Line : 092-782 5493 E-mail: ttuntis@gmail.com Line: @KittaKarn
สำหรับร้ ำนเบเกอรี่ ร้ ำนค้ ำชุมชน อุตสำหกรรมขนำดเล็ก อุตสำหกรรมในครัวเรื อน SME's
1. เครื่ องกวน เครื่ องกวนไส้ เครื่ องกวนไส้ ขนม กระทะสแตนเลส พร้ อมชุ ดหัวตีหรื อแขนผสมสำมำรถยก
เอียงได้ รุ่นมอเตอร์ เกียร์ ทดรอบติดตั้งด้ ำนบน
ตัวเครื่ องกวนและแกนใบกวนทำจำกสแตนเลสคุณภำพดี ใบกวนเทฟลอน (food grade) แกนหมุนใบกวน
ปรั บองศำได้ ตั้งแต่ 0-30 องศำ ทำให้ แกนกวนเป็ นแบบกวนตรงหรื อกวนเอียงได้ ในเครื่ องเดีย ว สิ ทธิบัตร
เฉพำะของกิตตกำนต์ พร้ อมก้ ำนกวนกวำดได้ รอบๆกระทะพร้ อมกัน มอเตอร์ เกียร์ ทด 1 แรงม้ ำวำงด้ ำนบน
ตัวเครื่ อง ควำมเร็ วในกำรหมุน ได้ ควำมเร็ วเดียว ด้ำนล่ำงเป็ นช่ องสำหรับวำงเตำถ่ำนหรือเตำแก๊ส เน้ นกำรใช้
งำนที่ง่ำยเป็ นหลัก กระทะสแตนเลสมีให้ เลือก 6 ขนำด คือขนำด 20,22,24,26,28 และ 30 นิว้
***งำนสั่งผลิตใช้ เวลำประมำณ 2 อำทิตย์ บริกำรส่ งทั่วประเทศ ทำงขนส่ งเอกชน ค่ำส่ งขึ้นกับระยะทำง
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1.1 เครื่ องกวน เครื่ องกวนไส้ ขนม กระทะสแตนเลส ขนำด 20 นิว้
ในรู ปเป็ นเครื่ องกวน เครื่ องกวนไส้ ขนม กระทะสแตนเลส
ขนำด 20 นิ้ ว รำคำนี้ ร วมมอเตอร์ เกี ย ร์ ทด 1.0 แรงติ ด ตั้ ง
ด้ ำนบนตัวเครื่ อง พร้ อมชุ ดหัวตีสำมำรถยกเอียงได้ ตัวเครื่ อง
ทำจำกสแตนเลสอย่ ำ งดี ใช้ ได้ ดีในพื้นที่เปี ยก ต้ องกำรควำม
สะอำด ไม่ เ กิ ด สนิ ม เช็ ด ล้ ำ งท ำควำมสะอำดได้ ง่ ำ ย ขนำด
ตัวเครื่ องกวนกว้ ำง 57 ซม. ควำมยำว 86 ซม. ควำมสู งรวมขำ
120 ซม. ไม้พำยทำด้วยเทฟลอน ( Food Grade ทนทำน สึ กยำก มีอะไหล่ เปลีย่ น) แกนหมุนใบกวนปรับ
องศำได้ ตั้งแต่ 0-30 องศำ ทำให้ แกนกวนเป็ นแบบกวนตรงหรื อกวนเอียงได้ ในเครื่ องเดียว พร้ อมก้ ำน
กวนกวำดได้ ร อบๆกระทะพร้ อมกั น เหมำะส ำหรั บ ลู ก ค้ ำ ใช้ กวนได้ ห ลำยอย่ ำ ง เช่ น สั ป ปะรด
กวน มะม่ วงกวน เผือกกวน ถั่วกวน ไส้ ขนมสำคู และของเหลวอื่นๆ
1.2 เครื่ องกวนไส้ เครื่ องกวน กระทะสแตนเลส ขนำด 22 นิว้
ในรู ป เป็ นเครื่ องกวนไส้ เครื่ องกวน กระทะสแตนเลส
ขนำด 22 นิว้ ตัวเครื่ องทำจำกสแตนเลสแบบหนำ ( สแตนเลสข
นำด 4*4 นิ้ ว ) ขนำดตั ว เครื่ อง ( รวมขำ ) 57*86*120
เซนติ เมตร (กว้ ำ ง*ยำว*สู ง ) ใบกวนทำจำกเทฟลอน Food
Grade รำคำนี้รวมมอเตอร์ เกียร์ ทดรอบ 1 แรงม้ ำวำงด้ ำนบน
ตั ว เครื่ องกวน พร้ อมแขนผสมที่ ผ้ ู ใช้ ยกเอี ย งได้ ด้ วย
ตัวเอง เพื่อให้ สำมำรถขนถ่ ำยอำหำรหรื อตักผลิตภัณฑ์ ในกระทะกวนได้ ง่ำยขึ้น ใช้ งำนสะดวก ทนทำน
ควำมเร็ วในกำรหมุนระดับเดียว แกนหมุนใบกวนปรั บองศำได้ ตั้งแต่ 0-30 องศำ ทำให้ แกนกวนเป็ นแบบ
กวนตรงหรื อกวนเอียงได้ในเครื่ องเดียว พร้ อมก้ำนกวนกวำดรอบๆกระทะ เพื่อไม่ให้ ผลิตภัณฑ์ ที่กวนติดก้ น
กระทะ และมีกำรกระจำยตัว กวนได้เนื้อเนียนละเอียด
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1.3 เครื่ องกวน เครื่ องกวนผสมอำหำร กระทะสแตนเลส ขนำด 24 นิว้
ในรู ปเป็ นเครื่ องกวน เครื่ องกวนผสมอำหำร กระทะสแตนเลส
ขนำด 24 นิ้ว ตั ว โครงเครื่ อ งกวนผสม และกระทะท ำจำกส
แตนเลสอย่ ำงดี ใบกวนทำจำกเทฟลอน Food Grade ทนทำน
ทำควำมสะอำดได้ ง่ำย มีควำมปลอดภัยสู งและถูกสุ ขลักษณะ
ชุ ด แขนกวนผลิต ภัณฑ์ สำมำรถยกเอียงได้ แกนหมุ นใบกวน
ปรั บองศำได้ ตั้งแต่ 0-30 องศำ ทำให้ แกนกวนเป็ นแบบกวน
ตรงหรื อกวนเอียงได้ ในเครื่ องเดีย ว พร้ อมก้ ำนกวนกวำดได้ รอบๆกระทะพร้ อมกัน ลูกค้ ำสำมำรถใช้ กวนได้
หลำยอย่ ำง เช่ น ทุเรียนกวน ถั่วกวน ไส้ ขนมต่ ำงๆ หรื อของเหลวอื่นๆ ด้ ำนล่ ำงมีช่องไว้ สำหรับใส่ หัวเตำ จะ
เป็ นเตำแก๊สหรื อเตำถ่ำนก็ได้ มอเตอร์ เกียร์ ทดรอบ 1 แรงม้ำวำงด้ำนบน ทำให้ มีแรงบิดที่เพิม่ มำกขึน้ แต่กำลัง
ในกำรกวนยังคงเท่ำเดิม และเครื่ องไม่ร้อนขณะทำกำรกวน
1.4 เครื่ องกวนไส้ ขนม เครื่ องกวน กระทะสแตนเลส ขนำด 26 นิว้
ในรู ปเป็ นเครื่ องกวนไส้ ขนม เครื่ องกวน กระทะสแตนเลส
ขนำด 26 นิว้ ตัวเครื่ องทั้งเครื่ องทำจำกสแตนเลสคุณภำพแบบ
หนำ ทนทำนและแข็งแกร่ ง ทำควำมสะอำดและบำรุ งรักษำได้
ง่ ำ ย มอเตอร์ เ กีย ร์ ท ด 1 แรง พร้ อ มชุ ด หั ว ตี ห นื อ แขนผสม
สำมำรถยกเอีย งได้ เพื่ อ ให้ ส ำมำรถขนถ่ ำ ยอำหำรหรื อ ตั ก
ผลิตภัณฑ์ ในกระทะกวนได้ ง่ำ ยขึ้น ใบกวนทำจำกเทฟลอน
Food Grade ( ข้อดีของกำรใช้ เทฟลอนคือกระทะจะไม่สึกง่ำย และยังหำซื้อได้ง่ำยตำมร้ ำนฮำร์ ดแวร์ ทั่วไป )
แกนหมุนใบกวนปรับองศำได้ ตั้งแต่ 0-30 องศำ ทำให้ แกนกวนเป็ นแบบกวนตรงหรื อกวนเอี ยงได้ ในเครื่ อง
เดียว พร้ อมก้ ำนกวนกวำดได้ รอบๆกระทะพร้ อมกัน ไม่ ว่ำจะกวนผลิตภัณฑ์ ใดๆ จะเป็ นของเหลว ไส้ ขนม
ต่ำงๆ ครีม น้ำยำ น้ำพริก
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1.5 เครื่ องกวนผสม เครื่ องกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนำด 28 นิว้
ในรู ปเป็ นเครื่ องกวนผสม เครื่ องกวนไส้ กระทะสแตนเลส
ขนำด 28 นิ้ว มอเตอร์ เกียร์ ทด 1 แรงติดตั้งวำงด้ำนบนเครื่ อง
กวน พร้ อมชุ ดหัวตีหรื อแขนผสมสำมำรถยกเอียงได้ เพื่อให้
สำมำรถตักผลิตภัณฑ์ ในกระทะกวนได้ ง่ำยมำกขึน้ ตัวเครื่ อง
กวน กระทะกวนทำจำกสแตนเลสอย่ ำงดี ไม้ พำยทำจำกเทฟ
ลอน ( Food Grade ทนทำน ใบสึ กยำก มีอะไหล่ หำเปลี่ยน
ง่ ำ ย ) ใช้ งำนง่ ำ ยสะดวก ทนทำน ควำมเร็ ว ในกำรหมุ นได้
ควำมเร็วเดียว แกนหมุนใบกวนปรั บองศำได้ ตั้งแต่ 0-30 องศำ ทำให้ แกนกวนเป็ นแบบกวนตรงหรื อกวน
เอียงได้ ในเครื่ องเดียว พร้ อมก้ ำนกวนกวำดได้ รอบๆกระทะพร้ อมกัน เพื่อไม่ ให้ ผลิตภัณฑ์ ที่กวนติดกระทะ
และมีกำรกระจำยตัว กวนได้เนื้อเนียนละเอียด
1.6 เครื่ องกวน เครื่ องกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนำด 30 นิว้
ในรู ป เป็ นเครื่ องกวน เครื่ องกวนไส้ กระทะสแตนเลส
ขนำด 30 นิ้ว โครงเครื่ อ งกวนท ำจำกสแตนเลสขนำดใหญ่
คุณภำพดี ทำให้ ตัวเครื่ องแข็งแรง ทนทำน สำมำรถใช้ งำนได้
นำน ขนำดตั ว เครื่ อ ง ( รวมขำ ) 70*100*150 เซนติ เ มตร
(กว้ ำง*ยำว*สู ง) ชุ ดหัวตีหรื อแขนผสมสำมำรถยกเอียงได้ ทำ
ให้ ผ้ ูใช้ ขนถ่ ำยอำหำรหรื อตักผลิตภัณฑ์ ที่กวนในกระทะได้ ง่ำย
ขึ้น แกนหมุนใบกวนปรั บองศำได้ ตั้งแต่ 0-30 องศำ ทำให้ แกนกวนเป็ นแบบกวนตรงหรื อกวนเอียงได้ ใน
เครื่ องเดียว พร้ อมก้ ำนกวนกวำดได้ รอบๆกระทะพร้ อมกัน ใบกวนทำจำกเทฟลอน ( Food Grade ทนทำน
สึ กยำก หำอะไหล่ เปลี่ยนได้ ) มอเตอร์ เกียร์ ทดรอบ 1 แรง ทำให้ มีแรงบิดที่เพิ่มมำกขึน้ แต่ กำลังในกำรกวน
เท่ ำเดิม กระทะกวนส่ วนที่ต้องถูกอำหำรทำจำกสแตนเลสอย่ ำงหนำ ถูกสุ ขลักษณะ ใช้ งำนง่ ำย ด้ วยควำมเร็ว
ระดับเดียว

กิตตกำนต์ KittaKarn WWW.kittakarn.com #Callcenter0927825493
E-mail: ttuntis@gmail.com Line id: @KittaKarn

คำแนะนำในกำรสั่ งซื้อ เครื่ องกวน ช่ องทำงกำรติดต่ อ เงื่อนไขกำรส่ งเครื่ องกวน วิธีกำรสั่ งซื้อ นัดหมำยส่ ง
เครื่ องกวน กำรชำระเงิน เลขที่บัญชีธนำคำร
1. รำคำที่นำเสนอทุกรำยกำร ตำมใบรำคำข้ ำงต้ น เป็ นรำคำรับเครื่ องกวนเองที่คลังสิ นค้ ำของร้ ำน และรำคำ
ดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำจัดส่ งสินค้ำ
2. กรณี สั่ งซื้อมูลค่ ำน้ อยกว่ ำ 15,000 บำท ลูกค้ ำจะต้ องมำรับสิ นค้ ำเองที่ร้ำน หรื อ
2.1 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คิดค่ ำจัดส่ งสิ นค้ ำไปยังลูกค้ ำตำมอัตรำที่บริษัทขนส่ งกำหนด
2.2 ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด ลูกค้ ำเป็ นผู้ชำระค่ ำขนส่ ง ไปในจังหวัดของลูกค้ ำ โดยลูกค้ ำเป็ นผู้ชำระค่ ำขนส่ งเอง
ที่ปลำยทำง ลูกค้ ำสำมำรถเลือกบริ ษัทขนส่ งได้ เอง หรื อเลือกจำกรำยชื่ อบริษัทขนส่ งตำมที่แนบนี้ รำยชื่ อ
บริษัทขนส่ งประจำภำคต่ำงๆ
3. เงื่อนไขกำรชำระเงิน เป็ นเงินสดโดนโอนเงินเข้ำบัญชี
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กรณีชำระเป็ นเงินสด ลูกค้ ำต้ องชำระเงินให้ ครบถ้ วนก่ อน โดยจ่ ำยเป็ นเงินสดที่ ร้ำน หรื อโอนผ่ ำนบั ญชี
ธนำคำร แต่หำกจ่ ำยเป็ นเช็ค จะต้ องรอให้ เช็คเคลียร์ ผ่ำนเงินโอนจำกธนำคำรโดยสมบูรณ์ ก่อน จึงสำมำรถรับ
สินค้ำได้
4. กรณีสั่งซื้อเครื่ องกวนที่มีสต๊ อคอยู่แล้ ว ร้ ำนสำมำรถจัดส่ งได้ภำยใน 1-3 วันทำกำร ยกเว้ นเครื่ องกวนที่ไม่
มีในสต๊ อค จะต้ องรอสิ นค้ำ 15-20 วัน สำหรับกำรผลิต และจะต้ องชำระมัดจำค่ำเครื่ องกวน 50% ของมูลค้ ำ
ทั้งหมด
5. สิ นค้ ำที่ทำงร้ ำนจัดส่ งให้ ลูกค้ ำ กรุ ณำตรวจสอบควำมถูกต้ องของจำนวน สภำพของสิ นค้ ำ ภำยใน 3 วัน
หำกเลยกำหนดนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลีย่ นหรื อคืน
หรื อสนใจสอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ นค้ ำในสต๊ อค รำคำพิเศษ กำรนัดหมำยส่ งสิ นค้ ำ วิธีกำรสั่ งซื้ อ ให้
ติดต่อได้ที่ ฝ่ ำยขำย โดยตรง
( Sales Tel : 092-7825493, 061-8742956 หรื อ LINE : @KittaKarn )
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