Stroje na zpracování surovin

Mixér
SB-4

• Pro restaurace, bary,
kuchyně, nemocnice, školy,
provozy rychlého
občerstvení, catering, atd.
• Zpracuje 0,2 - 4 litry
• Plynulé nastavení rychlosti
od 700 do 15000 ot./min
• Tlačítko pulsní volby pro
okamžité nastavení
maximálního výkonu

B-4

• Ideální pro přípravu
dresinků, polévek, omáček,
smoothie, mléčných
koktejlů, dezertů, majonéz,
olejů, bylin, atd.

MIXÉR

• Vhodné pro mixování,
míchání, sekání a řezání.

Mixér SB-4
• Odklápěcí víko s bezpečnostní funkcí okamžitého vypnutí/zapnutí motoru
• Nádobu včetně nůžu lze pohodlně mít v myčce nádobí
• Nastavitelná rychlost od 700 do 15 000 otáček za minutu. Funkce pulsní volby pro
okamžité zapnutí maximálního výkonu (15 000 otáček/minutu). Extra dlouhé čepele
nožů (72 mm) a konstrukce nádoby zajišťuje maximální účinnost a vynikající
výsledky při zpracování velkých i velmi malých objemů
• Džbán je extrémně nárazuvzdorný, průhledný a lehký s dvěma rukojeťmi. Odolává
teplotě až 115°C
Motor
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor: 1.35 kW s nastavitelnou rychlostí, 220—240 V, 1 fáze, 50/60 Hz
Ochranná pojistka proti přehřátí motoru s automatickým resetem
Pojistka: 10 A, zpožděná
Elektrická regulace rychlosti pro hladký start a udržení konstantní rychlosti
Převod: bezúdržbový klínový řemen
Bezpečnostní systém: mechanický bezpečnostní spínač
Stupeň ochrany: IP34.
Hladina zvuku LpA (EN31201): <84 dB (A).

Materiál
Stroj: hliníková slitina
Nádoba: exklusivní, nárazuodolný a vysokým teplotám (115°C) odolný Xylex
Víko: nárazuodolný a vysokým teplotám (115°C) odolný polypropylen
Nože: čepele z nejkvalitnější nožové oceli, hřídel z nerezové oceli, bezúdržbová
kuličková ložiska plně zapouzdřena
• Převodová kola: acetal vyztužený ocelí

Nádoba
•
•
•
•
•
•

Objem: 4 litry
Stupnice: 0,5 - 3,8 litu
Nože: extrémně dlouhé - 72 mm
Víko: přesné uložení s plnícím otvorem (průměr 26 mm)
Dávkovač: 100 ml
Nádoba včetně nožů a víka lze mýt v myčce na nádobí

Ovládání rychlosti
• Plynulé nastavení rychlost od 700 do 15 000 otáček/minutu
• Pulsní přepínač, kterým je možné okamžité nastavení maximálního výkonu stroje
(15 000 otáček/minutu).

Zpracování
• Mixování, míchání, sekání a řezání
• Vhodné pro přípravu dresinků, polévek, omáček, smoothie, mléčných koktejlů,
dezertů, majonéz, olejů, bylin, atd.

Uživatelé

ISO 9001

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

•
•
•
•

• CE a EAC, NSF
• Splňuje normu ISO 9001
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100 ex

Standardy

• Stroj včetně víka: 6.3 kg.
• Nádoba: 0.9 kg.
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Hmotnost

Elanders

• Restaurace, kavárny, bary, kuchyně, nemocnice, školy, školky, domovy
důchodců, prodejny rychlého občerstvení, catering, atd.

