RG-300i
RG-300

Stroje na
zpracování surovin
Stroje na zpracování surovin - vyrobené ve Švédsku

40 kg
/min

3000
/day

Stroj na přípravu zeleniny, vyroben z nerezové oceli
RG-300i je jedním z nejsilnějších a nejúčinnějších strojů na přípravu zeleniny od HÄLLDE. Výkon stroje je až 40 kg / minutu.
Disky o průměru 215 mm poskytují vysoký výkon s více než 50 variantami řezů. Tím docílíte vždy perfektního výsledku, který
potřebujete – různé tloušťky plátků, vroubkované plátky, nudličky julienne, strouhače, kostičkovače, hranolkovače, atd.
Všechny disky, stejně jako všechny oddělitelné části stroje, jsou vhodné do myčky. RG-300i je spolehlivý a stabilní,
samostatně stojící model vyrobený z nerezové oceli.
Doplňování surovin je bezpečné a rychlé
Rychlé a bezpečné spuštění/zastavení stroje tlačítkem
START. Stroj při doplňování surovin manuálně nevypínáte.
Tím ušetříte nejen váš čas, ale vše je maximálně bezpečné
a pohodlné.

Snadné čištění pro perfektní hygienu
Všechny oddělitelné části jsou vhodné do myčky
a jsou vyrobeny z materiálů, které splňují přísné hygienické
normy. Všechny části jsou hladké, se zaoblenými hranami
a bez zbytečných záhybů, takže čištění je rychlé a snadné.

Nerezová vložka (vyústění) pro ještě
snadnější čištění
Vložka do stroje snižuje nutnost ručního čištění
těla stroje – což umožňuje ještě lepší a snadnější
čištění. Vložka se používá vždy při přípravě kostek.
Dále ji doporučujeme používat při použití dalších disků.

Vyrobeno z nerezové oceli
Tělo stroje, plnící hlava, manuální přítlačná páka, vložka,
disky a další příslušenství jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Vysoká spolehlivost
Hřítel výkonného motoru, s vysokým točivým momentem, je přímo
napojena na disky. Tím je dosaženo maximálního výkonu
a bezporuchovosti.

Maximální rozsah disků
Stroj RG-300i může připravit na více než 50 způsobů zpracované suroviny.
Různé tloušťky plátků, vroubkované plátky, nudličky julienne, různé
velikosti strouhačů, kostiček, hranolek, atd.
Disky mají výměnné čepele.

Vždy perfektní výsledek
Rychlost disku a tvar nože na disku je přizpůsoben tak, aby byla výsledná
zracovaná surovina vždy perfektní.

Přizpůsobení stroje dle vašich potřeb
RG-300i se plně přizpůsobí vašemu požadovanému výsledku. U stroje může kombinovat různý typy plnících válců,
hlav a disků. Všechny části lze snadno připojit a odpojit.

Která plnící hlava vám usnadní práci?

Manuální
přítlačná páka
Využití pákového efektu
Vhodné pro všechny typy menších
i větších surovin. Konstrukce poskytuje
pákový efekt, který usnadňuje přípravu
tvrdých produktů. Vestavěný tubusový
podavač usnadňuje přípravu dlouhých,
tenkých surovin. Pro větší bezpečí se
stroj automaticky zastaví, když odklopíte
páku a automaticky se opět zapne, když
zaklopíte páku zpátky
(při plnění válce).

4-tubosový sádobník
Zpracování dlouhých
surovin, 4 tubusy
Tubusový zásubník slouží pro snadné
zpracovánít dlouhých suroviny ve svislé poloze
nebo pro zpracování kulatých surovin, řezané
pod úhlem. Při použití zásobníku stroj běží
nepřetržitě, protože disky jsou ukryté
pod podavačem.

Příslušenství, které
zjednodušuje život v kuchyni
• Vozík na příslušenství
Tento vozík je ideální pro
udržení pořádku na pracovišti.
Dále pro snadnou manipulaci
a uložení příslušenství, včetně
disků. Vozík je vyroben z nerezové
oceli a má robustní kola z nichž
jsou dvě uzamykatelné.

• Vozík - vč. nádoby GN
Tento vozík je ideální na manipulaci
s již nařezanými surovinami, které
pohodlně přivezete k dalšímu
zpracování. Vozík můžete výškově
nastavit. Vozík je vyroben z nerezové
oceli a má robustní kola z nichž jsou
dvě uzamykatelné.

• Vozík na suroviny

Velkoobjemová násypka
Nepřetržité vkládání surovin
Tato hlava umožňuje nepřetržité vkládání a proto poskytuje
velmi velké množství zpracovaných surovin. Stroj běží
nepřetržitě. Automaticky posouvá suroviny dolů, směrem k
disku. RG-300i s velkoobjemovou násypkou velmi efektivní
řešení, které vám ušetří mnoho času.

Pro přepravu velkých objemu
surovin. Vozík je vybaven
robustní rukojetí, má robustní
kola z nichž jsou dvě uzamykatelné.
Objem nádoby je 64,5 litrů.

• Vozík s výpustí
Vozík s výpustí je určen pro moření
zeleniny, na uchování surovin pod
vodní hladinou a nebo na operání
surovin. Výpusť je na dně vozíku,
celkový objem 85 litrů.

• Regálový vozík na GN nádoby
Menší varianta regálového vozíku má horní
desku, na které můžete zpracovávat
suroviny. Do vozíku umístíme 2x7 GN 1/1.
Vyšší a větší model vozíku je navržen pro
16 GN 1/1, umístěných nad sebou.
Oba vozíky mají 4 kola, z nichž
jsou dvě kola
uzamykatelné.

• Čisticí kartáče - dvě velikosti
Kartáče jsou navrženy na čištění strojů a
disků. Oba kartáče mají hrubé štětiny, které
oceníte zejména při čištění kostičkovačů a
strouhačů nudliček .
• Nástěnný držák na 3 disky
Praktický nástěnný a přehledný držák je připraven pro 3 disky,
čímž šetří místo ve vaší kuchyni a zajišťuje bezpečnou,
pohodlnou manipulaci. Jeho použítím rovněž ochráníte
nožů disků, před zbytečným opotřebením.

Vysoce kvalitní disky pro nejlepších výsledky
Všechny disky lze mýt v myčce nádobí. • = Nerezová ocel. HC = Vyšší kapacita

Plátkovače•

Plátky tvrdé a měkké zeleniny, ovoce, hub atd.

0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 mm.

Kostičky: kombinace plátkovače s doporučenou velikostí mřížky.
Hranolky: kombinace plátkovače a mřížky na hranolky.

Plátkovače "HC"

Plátkovače HC mají dva nože a tím lze dosáhnout vyšší kapacity.
Plátkování tvrdé zeleniny a ovoce.

2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 mm.

Plátkovače “Fine”

Kostičky: v kombinaci plátkovače s doporučenou velikostí mřížky.
Hranolky: v kombinaci plátkovače a mřížky na hranolky.

14, 20 mm.

Plátkování tvrdé a měkké zeleniny, ovoce, hub. apod.
Kostičky: v kombinaci plátkovače s doporučenou velikostí mřížky.

8, 10, 12, 15 mm.

Plátkování měkké zeleniny, ovoce, hub apod.
Kostičky: v kombinaci plátkovače s doporučenou velikostí mřížky.

Plátkovače •
vroubkované

Řezání vroubkovaných plátků okurku, červené řepy, mrkve,
brambor atd.

Plátkovače
vroubkované "HC"

Plátkovače vroubkované HC máji dva nože a tím lze dosáhnout
vyšší kapacity při. zpracovávání surovin.
Řezání vroubkovaných plátků okurku, červené řepy, mrkve,
brambor, atd.

3, 4, 5, 6 mm.

2, 3, 4, 6 mm.

Kráječe nudliček •
Julienne

2x2, 2x6, 3x3, 4x4, 6x6,
8x8, 10x10 mm.

Kráječe nudliček
Julienne "HC"

2x2, 2x6, 3x3, 4x4, 6x6,
8x8, 10x10 mm.

Strouhače •
1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 10 mm.

Strouhače “Fine” •

Strouhače na tvrdé •
sýry
Strouhače “Extra Fine” •

•
Kostičkovače
6x6, 8x8, 10x10, 12x12,
15x15, 20x20, 25x25 mm.

Hranolkovače •
10x10 mm.

Nudličky julienne do polévek, salátů, asijské kuchyně, obloh
a dekorování pokrmů apod.
Dle zvolené velikosti disku lze použít na bramborové hranolky.
Disky pro krájení nudliček Juliene HC mají dva nože a tím
lze dosáhnout vyšší kapacity.
Nudličky do polévek, salátů, asijské kuchyně, obloh apod.
Dle zvolené velikosti disku lze použít i na bramborové hranolky.
Strouhání mrkve a zelí na saláty, ořechů, mandlí a suchého
chleba.
Pro sýr na pizzu nebo pro zelí k nakládání je optimální
struhadlo o velikosti 6 - 8 mm.
Pro jemné strouhání výrobků z tvrdých a suchých sýrů,
surových brambor a pro výrobu strouhanky.

Optimální pro strouhání tvrdých sýrů – např. parmezánského
typu. Velmi jemné struhadlo.

Velmi jemné struhadlo, které je vhodné například na pyré z černé
ředkve či brambor.

Kostičkovače se vždy kombinují s plátkovači. K velikosti mřížky
jsou doporučeny optimální velikosti plátkovače.

Mřížka na bramborové hranolky se kombinuje s plátkovači,
plátkovačem HC nebo plátkovačem SOFT o velikosti 10 mm.
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Motor: 0.75 kW s jednou rychlostí, 380-415 V, 3 fáze, 50-60 Hz.
Převodovka: bezúdržbová
Bezpečnostní systém: tři bezpečnostní pojistky
Ochranná třída - stroj: IP44
Ochranná třída - tlačítka: IP65
Připojení: 3 fáze, 16 A
Hladina zvuku LpA (EN31201): 73 dBA
Magnetické pole: méně než 0,4 microtesla
Nastavitelné nohy
This document is our property. It must not be copied and its contents
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Disky
• Průměr: 215 mm.
• Rychlost: 400 otáček/min.
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Typy příprav
• Plátky hladké, plátky vroubkované, nudličky julienne, strouhače, kostičky, hranolky atd.
• Příprava zeleniny a ovoce, suchého chleba, tvrdých i měkkých sýru, oříšků, hub atd.

Využití
• Restaurace, průmyslové kuchyně, kantýny, bufety, pizzerie, školy, nemocnice,
rychlé občerstvení, lodní kuchyně atd.

Hmotnost
•
•
•
•
•
•
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Tělo stroje: 37 kg
Podívací hlava: 6 kg
Manuální přítlačná páka: 5.8 kg
Velkoobjemová násypka s podívací hlavou: 11 kg
4-tubusový zásobník: 5 kg
Disky: 1 kg

Standardy
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Drawn by

Vyhrazujeme si právo na změny designu a sortimentu bez předchozího upozornění.

Dva typy podávacích hlav:
• Objem 5,7 litru, výška 180 mm, průměr 200 mm.
– Podávací hlava s přepážkou - vhodná pro manuální přítlačkou páku
a 4-tubusový zásobník
– Podávací hlava s dvěma přepážkami - vhodná pro velkoobjemovou
násypku.

Tolerance
When not specified
machined surface
Design.

830
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Tři typy podavačů:
• Manuální přítlačná páka pro pákový efekt
s tubusovou trubicí: průměr 60 mm.
• 4-tubosový sádobník: průměr 73 mm (2x), 60 mm a 35 mm.
• Velkoobjemová násypka: objem cca 23 litrů. Výška 350 mm,
průměr 420 mm.

Infringement of the above will be prosecuted.

Podavače, násypky
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Tělo stroje: nerezová ocel
Hlava: nerezová ocel
Podavače, násypky: nerezová ocel
Disky: nerezová ocel / hliník
Nože disků: nerezová ocel
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must not be imparted to third persons without our written permisssion.
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