ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Blixery stolní
Speciální typ stolního kutru, který kombinuje funkci mixeru a kutru a umožňuje díky speciálnímu noži a stěrkám víka a nádoby dokonalé rozmělnění
surovin. Použití je proto vhodné především do nemocnic, kojeneckých ústavů, ÚSP, jeslí apod., tedy všude tam, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu
tekuté a polotekuté stravy. Je zachována nutriční hodnota a nezbytné vitaminy.
Zařízení jsou vybavena motorovou brzdou, magnetickou bezpečnostní pojistkou, zajišťující pří nesprávném sesazení zařízení nebo v momentu otevření
víka zastavení popř. nespuštění blixeru a pulsním tlačítkem, které dovoluje větší přesnost zprácovnání. Díky průhlednému víku nádoby s otvorem lze
přidávat za chodu další ingredience. Pro ulehčení manipulace je nádoba kutrů osazena rukojetí.
Blixery jsou standardně dodávány s nožem s jemným zubatým ostřím a stíracím zařízením nádoby a víka.

Blixer 2

ref.

Cena bez DPH v Kč
počet porcí

výkon

jednorázově zpracovávané
množství v kg
nádoba kutru

l

motorový blok

Blixer 3

Blixer 4

Blixer 5 Plus

33228

33197

33208/33215

33164

37 570,00

43 150,00

47 920,00/50 190,00

66 240,00

1 -15

5 - 30

10 - 50

15 - 80

malé porce
0,2 až 1,5

0,3 až 2

0,4 až 3

0,5 až 3,5

2,9

3,7

4,5

5,5
kovový, puls

polykarbonát, puls

polykarbonát, puls

kovový, puls

napětí

V

230

230

230/400

400

příkon

W

700

750

900/1000

1300

ot./min.

3000

3000

3000, 1500/3000

1500/3000

rychlost

Stírací zařízení je složeno ze dvou
částí - stěrky nádoby a víka a je
snadno rozebíratelné. Horní část
tvořená dvěma stěrkami stírá víko,
vertikální stěrka stírá nádobu. To
umožňuje dokonalé rozmělnění
potravy.

Průhledné víko s gumovým
těsněním a otvorem, který
umožňuje přidávat suroviny během
procesu zpracovávání.

Vysoký střed nádoby dovoluje
zpracovávání většího množství
tekutin.

www.robot-coupe.cz

Nůž s JEMNÝM ZUBATÝM ostřím
dovoluje dokonalé rozmixování
syrových nebo vařených surovin až
do kašovité konzistence.

Pulsní tlačítko pro větší
přesnost zpracování.
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Blixery stolní

Cena bez DPH v Kč RS

Blixer 2
výkon:		
		

37 570,00

33228

I

1 - 15 porcí
speciálně navržen pro zpracování malých porcí od 200 g do 1,5 kg

napětí/příkon:
230 V/700 W 						
rychlost:		
3000 ot./min.						
nádoba:		
nerez, objem 2,9 l					
motor. blok:
polykarbonát, pulsní tlačítko				
rozměr (š.hl.v.)/váha:
210/281/389 mm/11 kg					
								
základní vybavení:
nůž s jemným zubatým ostřím				
		
stírací zařízení víka a nádoby							

2,9 l

27371

nůž s hrubým zubatým ostřím

2 710,00

I

27370

nůž s jemným zubatým ostřím

2 710,00

I

27369

nádoba komplet včetně nože, víka a stíracího zařízení

13 200,00

I

43 150,00

I

Blixer 3

33197

výkon:		
		

5 - 30 porcí
jednorázově zpracovávané množství 0,3 - 2 kg

napětí/příkon:
rychlost:		
nádoba:		
motor. blok:
rozměr (š.hl.v.)/váha:
		
základní vybavení:
		

230 V/750 W
3000 ot./min.
nerez, objem 3,7 l
polykarbonát, pulsní tlačítko
242/304/444 mm/13 kg

3,7 l

nůž s jemným zubatým ostřím
stírací zařízení víka a nádoby							

27448

nůž s hrubým zubatým ostřím

2 710,00

I

27447

nůž s jemným zubatým ostřím

2 710,00

I

27337

nádoba komplet včetně nože, víka a stíracího zařízení

14 620,00

I

33208

47 920,00

I

33215

50 190,00

I

Blixer 4 - 3000
napětí/příkon:
rychlost:		

230 V

230 V/900 W
3000 ot./min.

Blixer 4

400 V

napětí/příkon:
rychlost:		

400 V/1000 W
1500/3000 ot./min.

Blixer 4 3000, Blixer 4
výkon:		
		
nádoba:		
motor. blok:
rozměr (š.hl.v.)/váha:
		
základní vybavení:
		

10 - 50 porcí
jednorázově zpracovávané množství 0,4 - 3 kg
nerez, objem 4,5 l
kovový, pulsní tlačítko
242/332/479 mm /š.hl.v./15 kg

27450

nůž s hrubým zubatým ostřím

2 710,00

I

27449

nůž s jemným zubatým ostřím

2 710,00

I

27338

nádoba komplet včetně nože, víka a stíracího zařízení

16 050,00

I

66 240,00

I

Blixer 5 Plus
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4,5 l

nůž s jemným zubatým ostřím
stírací zařízení víka a nádoby						

33164

výkon:		
		

15 - 80 porcí
jednorázově zpracovávané množství 0,5 - 3,5 kg

napětí/příkon:
rychlost:		
nádoba:		
motor. blok:
rozměr (š.hl.v.)/váha:
		
základní vybavení:
		

400 V/1300 W
2 rychlosti 1500/3000 ot./min.
nerez, objem 5,5 l
kovový, pulsní tlačítko
280/350/500 mm /24 kg

5,5 l

nůž s jemným zubatým ostřím
stírací zařízení víka a nádoby							

27180

nůž s hrubým zubatým ostřím

4 990,00

I

27155

nůž s jemným zubatým ostřím

4 990,00

I

27165

nádoba komplet včetně nože, víka a stíracího zařízení

21 220,00

I
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Blixery vertikální
Funkce vertikálních blixerů je stejná jako u stolních modelů. Standardně dodávány s nerezovou nádobou, nožem s jemným zubatým ostřím a stíracím
zařízením nádoby a víka. Vybaveny 2 rychlostmi - 1500/3000 ot/min. Napětí 400V.
Speciální typ kutru, který kombinuje funkci mixéru a kutru a umožňuje:
* díky speciálnímu noži a stíracímu rameni víka i nádoby dokonalé rozmělnění surovin,
* snadnou přípravu mixovaných jídel ze syrových nebo vařených surovin - v tekuté, polotekuté a kašovité formě, a to i pro výživu sondou,
* realizaci pokrmů se změněnou strukturou podávané individuálně ve zdravotnických zařízeních,
* přípravu chuťovek, předkrmů, zákusků, šlehaných krémů, emulzí nebo i specialit.
Zařízení jsou vybavena motorovou brzdou, magnetickou pojistkou, zajišťující při nesprávném sesazení zařízení nebo v momentu otevření víka zastavení
popř. nespuštění blixeru a pulsním tlačítkem, které dovoluje větší přesnost zpracování. U modelu Blixer 23 a Blixer 30 je součástí digitální časovač
0 -15 min. Díky průhlednému víku nádoby s otvorem lze přidávat za chodu další ingredience.
Blixery jsou standardně dodávány s celonerezovým tříúrovňovým nebo dvouúrovňovým nožem s jemným zubatým ostřím, demontovatelnou nádobou a vyklápěcím mechanismem u modelů Blixer 23 a Blixer 30. Při zpracování menšího množství lze demontovat horní ostří nože
u tříúrovňových nožů a regulovat výšku spodního ostří.
U Blixeru 23 a Blixeru 30 jsou součástí dodávky tři vysouvací kolečka usnadňující přemísťování blixeru a čištění povrchu pod zařízením.

Blixer 15

ref.

Cena bez DPH v Kč
počet porcí

výkon

jednorázově zpracovávané
množství v kg
nádoba
kutru

l
materiál

motorový blok

Blixer 20

Blixer 23

Blixer 30

51511

51611

51341

52341

178 370,00

203 560,00

267 540,00

333 350,00

50 - 250

50 - 400

100 - 400

100 -500

3 - 10

3 -13

4 -15

4 - 20

15

20

23

28

nerez

nerez

nerez

nerez

kovový

nerez

nerez

nerez

napětí

V

400

400

400

400

příkon

W

3000

4400

4500

5400

1500/3000

1500/3000

1500/3000

1500/3000

rychlost

ot./min.

* Stěrka víka umožňuje stírání víka a stěny ndoby
během procesu, zajiš´tuje maximálně efektivní
výsledek zpracovní.
* Kontrolní panel s vestavěnými nerezovými tlačítky.
Digitální timer 0 - 15 min.; pulsní funkce dovolující
větší přesnost zpracování.
* Sklápěcí mechanismus - ergonomická páka
umožňuje naklopit nádobu v různých úhlech.
* Břity - jejich profil zajišťuje optimální kvalitu řezu.

www.robot-coupe.cz

* Průhledné víko pro kontrolu konzistence.
Ergonomicky systém uzavírání víka. Snadno
rozebíratelné víko a těsnění - snadné a rychlé
čištění.
* Výklopná a snímatelná nádoba.
* Celonerezový rám zajišťující stabilitu
(Blixer 23 - Blixer 60).
* 3 vysouvací kolečka umožňující manipulaci
s blixerem a čistění prostoru pod ním.
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Blixery vertikální

Cena bez DPH v Kč RS

Blixer 15

178 370,00

51511

I

napětí/příkon/ot.:
400 V, 3 kW, 2 rychlosti 1500/3000 ot./min.
motorový blok:
nerez mat, pulsní tlačítko		
výkon:		
50 - 250 porcí, jednorázově zpracovávané množství 3 až 10 kg surovin
nádoba:		
nerez, objem 15 l					
rozměr (š.hl.v.)/váha:
315/545/700 mm /58,7 kg
				
základní výbava:
celonerezový nůž s jemným zubatým ostřím (3 břity)
		

15 l

57102

nůž celonerezový s jemným zubatým ostřím (3 břity)

Blixer 20 celonerezové provedení

51611

15 780,00

I

203 560,00

I

15 780,00

I

267 540,00

I

17 440,00

I

333 350,00

I

18 130,00

I

napětí/příkon/ot.:
400 V, 4,4 kW, 2 rychlosti: 1500/3000 ot./min
motorový blok:
nerez mat, pulsní tlačítko		
výkon:		
50 - 400 porcí, jednorázově zpracovávané množství 3 až 13 kg surovin
nádoba:		
nerez, objem 20 l			
rozměr (š.hl.v.)/váha:
380/630/780 mm /72,8kg
			
základní výbava:
celonerezový nůž s jemným zubatým ostřím (3 břity)
				

20 l

57102

nůž celonerezový s jemným zubatým ostřím (3 břity)

Blixer 23 celonerezové provedení

51341

napětí/příkon/ot.:
400 V, 4,5 kW, 2 rychlosti: 1500/3000 ot./min
motorový blok:
nerez mat, pulsní tlačítko
výkon:		
100 - 400 porcí, jednorázově zpracovávané množství 4 až 15 kg surovin
nádoba:		
nerez, objem 23 l, vyklápěcí, stěrka víka
rozměr (š.hl.v.)/váha:
700/600/1250 mm /110 kg
základní výbava:
celonerezový nůž s jemným zubatým ostřím (2 břity)
			

23 l

57071

nůž celonerezový s jemným zubatým ostřím (2 břity)

Blixer 30 celonerezové provedení

52341

napětí/příkon/ot.:
400 V, 5,4 kW, 2 rychlosti: 1500/3000 ot./min
motorový blok:
nerez mat, pulsní tlačítko
výkon:		
100 - 500 porcí, jednorázově zpracovávané množství 4 až 20 kg surovin
nádoba:		
nerez, objem 28 l, vyklápěcí, stěrka víka
rozměr (š.hl.v.)/váha:
720/600/1250 mm /110 kg
základní výbava:
celonerezový nůž s jemným zubatým ostřím (2 břity)
			

28 l

57076

94

nůž celonerezový s jemným zubatým ostřím (2 břity)
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