Penjualan Mesin Pembuat Mie Instant Keriting dan Lurus
Otomatis di Jakarta, Surabaya dan Bali Sekaligus Pelatihan dan
Resep untuk Kepuasan Pelanggan
Anda tentunya sudah sangat akrab dengan mi instan, bukan? Memang, di Indonesia mi
instan kemasan kadang kala menjadi alternatif makanan karena mudah dan cepat untuk
dimasak. Selain itu, mi memang sudah menjadi makanan pokok kedua setelah nasi di
Indonesia. Maka dari itu, peluang usaha pembuatan mi memiliki masa depan bisnis yang
cerah di Indonesia dan Asia.
Karena itulah, kami di Bayoran Teknik berdedikasi untuk mengembangkan inovasi pada
mesin pembuatan mi dan makanan. Kami mengembangkan teknologi mesin yang dapat
menghasilkan beragam jenis mi.
Contohnya, kami memiliki mesin yang dapat memproduksi mi keriting basah yang biasa
digunakan sebagai bahan dasar olahan mi ayam, mi ramen, dan olahan lainnya. Selain itu,
mesin mi Bayoran Teknik juga bisa memproduksi mi lurus yang sering kita temukan dalam
masakan mi Aceh dan mi Jawa.
Uniknya, olahan mi di Indonesia sendiri tergolong banyak. Masing-masing daerah di
Indonesia memiliki kekhasan dalam mengolah masakan berbahan dasar mi. Adanya mi
instan juga sangat membantu pengolahan masakan berbahan dasar mi. Konsumen mi
instan dapat dengan mudah mengolah mi sesuai selera menggunakan bumbu dan saus
pilihan masing-masing.
Hal tersebut membuat mi sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar masakan di rumahrumah dan restoran. Di sini Anda memiliki peluang besar sebagai produsen mi instan.
Untuk itu, Bayoran Teknik menyediakan mesin mi instan yang dapat memajukan usaha
Anda dalam produksi mi. Terlebih lagi, kami menjual mesin pembuat mie instant
keriting dan lurus otomatis di jakarta, surabaya dan bali sekaligus pelatihan dan
resep sehingga Anda dapat dengan mudah belajar mengenai pengoperasian mesin
tersebut.

Kenapa Mi Instan?
Karena permintaan akan pasokan mi yang meningkat, sekarang banyak bermunculan
industri-industri yang memproduksi mi sendiri. Bahkan, ada beberapa pusat penjaja mi
ayam keliling yang memiliki mesin mi sendiri untuk memenuhi kebutuhan jualan
hariannya. Tetapi, untuk mendapatkan mi yang segar, penjualan mi harus dilakukan secara
cepat. Selain itu jangkauan pasar mi basah juga tidak terlalu luas karena daya tahan mi
basah yang terbatas.
Nah, dengan memproduksi mi instan, Anda dapat memperluas jangkauan penjualan mi
Anda. Ini dikarenakan mi instan memiliki daya tahan yang lebih lama. Maka dari itu, mi
instan dapat didistribusikan ke daerah yang lebih jauh, tidak terbatas di daerah sekitar
tempat produksi mi Anda saja.

Mesin Mi Instan Keriting dan Lurus Produksi Bayoran Teknik
Mesin mi instan produksi kami tergolong berukuran besar dibandingkan dengan mesin mi
yang lain. Sebenarnya, mesin ini adalah rangkaian dari beberapa mesin yang memiliki
fungsi yang berbeda-beda.
Secara keseluruhan, mesin ini memiliki panjang sekitar 47 meter dan lebar 1,5 meter.
Untuk itu, Anda memerlukan lahan yang cukup luas untuk menampung mesin mi ini.
Dimulai dari proses pengadukan adonan mi hingga menjadi hasil akhir, mesin ini
memudahkan Anda dalam memproduksi mi instan.
Pertama, mesin akan mengolah komposisi mi menjadi adonan yang siap untuk ditekan.
Setelah ditekan beberapa kali di mesin mi secara otomatis, maka mi akan siap untuk
dibentuk atau dipotong. Selanjutnya, mi akan dipotong sesuai ukuran. Mesin mi Bayoran
Teknik mampu memotong mi berukuran mi instan berbentuk persegi. Setelah itu, barulah
mi dimasak sampai matang dan kering.

Dalam hal pematangan mi, kami memiliki dua macam mesin mi instan. Yang pertama
adalah pematangan dengan teknik digoreng. Tentunya, Anda harus menyediakan minyak
untuk menggoreng mi yang sudah dipotong. Mesin juga akan meniriskan minyak secara
sempurna sehingga mi yang Anda produksi siap untuk dibungkus.
Teknik kedua adalah dengan teknik pemanggangan. Dalam rangkaian mi terdapat oven
yang akan mematangkan mi dengan sempurna. Tentunya, Anda harus menyiapkan tempat
dengan kapasitas listrik yang cukup besar. Namun begitu, mesin ini memiliki efektivitas
yang tinggi sehingga Anda tidak memerlukan waktu lama untuk memproduksi mi dalam
jumlah besar.
Mesin mi instan Bayoran Teknik menghasilkan produksi dengan kapasitas yang sangat
besar. Dalam satu jam, jumlah mi instan yang diproduksi dapat mencapai 10.000 potong.
Ini tentunya sangat menguntungkan bagi Anda yang membutuhkan produksi mi kapasitas
besar dalam waktu yang singkat.
Salah satu keuntungan lain dari mesin mi instan Bayoran Teknik adalah pengoperasiannya
yang tidak memerlukan banyak tenaga. Anda hanya membutuhkan satu orang untuk
mengawasi mesin dan beberapa orang untuk mengerjakan proses pematangan mi pada
saat mi sudah berbentuk mi kering.

Kami Menjual Mesin Mi Instan Otomatis ke Seluruh Kota di Indonesia
serta Asia
Mesin mi Bayoran Teknik sudah terkenal di Indonesia bahkan Asia. Untuk itu, kami terus
meningkatkan layanan pada penjualan dan pengiriman jarak jauh. Untuk kota yang masih
dalam jangkauan, kami menjual mesin pembuat mie instant keriting dan lurus
otomatis di Jakarta, Surabaya dan Bali sekaligus pelatihan dan resep.
Tentunya, pelatihan akan kami berikan secara cuma-cuma dan tidak terbatas. Kami ingin
memastikan pelanggan kami bukan hanya mendapatkan mesin yang terbaik, tetapi juga
pelayanan yang memuaskan.

Selain itu, pelanggan dan calon pembeli juga bisa berkonsultasi mengenai resep mi kepada
Bayoran Teknik. Berbekal pengalaman, kami dapat memberikan masukan terbaik untuk
menemukan resep yang paling sesuai untuk usaha Anda.
Resep mi memang tidak melibatkan banyak bahan baku. Tetapi, perbedaan jumlah dalam
tiap bahan baku dapat mengubah tekstur serta rasa dari mi. Ini juga memengaruhi
kemudahan dalam mengolah adonan mi.

Pesan Mesin Mi Instan Anda Sekarang Juga dan Dapatkan Layanan
Purnajual Terbaik dari Bayoran Teknik
Kami memberikan layanan purnajual berupa teknisi yang dapat membantu Anda apabila
terjadi kerusakan pada mesin. Namun begitu, kami menjamin mesin kami berumur lama
dan tidak rentan terhadap kerusakan. Lain halnya jika ada penggantian suku cadang
seperti pisau potong, kami selalu menyediakan suku cadang siap pakai yang dapat Anda
pesan.
Karena kami menjual mesin pembuat mie instant keriting dan lurus otomatis di
Jakarta, Surabaya dan Bali sekaligus pelatihan dan resep, kami juga menawarkan
pelatihan pengoperasian mesin serta pemberian resep yang sesuai dengan jenis mi yang
akan Anda produksi.
Sedangkan untuk pembeli di luar kota tersebut, kami selalu menyediakan video rekaman
pemakaian mesin secara mendetail. Ini untuk memastikan pembeli kami mendapatkan
gambaran yang jelas mengenai cara kerja dan cara pakai mesin mi Bayoran teknik.
Pembelian dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Ditambah lagi, kami sudah terbiasa
melayani pembelian luar kota sehingga kami dapat memastikan mesin mi sampai di tempat
Anda dengan selamat dan tepat waktu.
Tunggu apa lagi, Anda bisa menghubungi kami di nomor dan alamat yang tertera untuk
mulai memilih mesin yang sesuai dengan kebutuhan produksi usaha Anda.

