ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Krouhače zeleniny
Krouhače zeleniny jsou určeny dle svého výkonu pro různé gastronomické provozy - velkokapacitní jídelny, lahůdkářské provozovny, školní jídelny, restaurace, rychlá občerstvení a další provozy. Lze zpracovávat syrovou zeleninu, ovoce a na speciálních discích ořechy, parmezán, strouhanku, čokoládu,
brambory, křen a mrkev. Zařízení jsou vybavena magnetickou bezpečnostní pojistkou, brzdným systémem motoru a automatickým restartem.
Široký výběr nerezových disků umožňuje v závislosti na modelu plátkovat, strouhat, nudličkovat, kostičkovat i hranolkovat.
Disky nejsou součástí zařízení a musí se objednat samostatně.

23

CL 20

CL 30 Bistro

CL 40

22394

24432

24570

17 780,00

22 760,00

30 100,00

20 - 60

20 - 80

20 - 80

disků
pro CL 20

28

disků
pro CL 30 Bistro
a CL 40
ref.

Cena bez DPH v Kč
počet porcí

výkon

do 40

do 80

do 80

napětí

kg/hod
V

230

230

230

příkon

W

400

500

500

rychlost

ot./min.

1500

500

500

NE

ANO

ANO

CL 50

CL 50 Ultra

CL 50 Gourmet

CL 52

24440/24446

24465/24473

24453

24490/24498/24501

33 530,00/34 560,00

37 720,00/38 900,00

53 300,00

58 470,00/58 470,00
64 080,00

KOSTIČKOVÁNÍ
HRANOLKOVÁNÍ

53

disků
pro CL 50, CL 52, CL 55
a CL 60

56

disků
pro CL 50 Gourmet
ref.

Cena bez DPH v Kč
počet porcí

20 - 300

20 - 300

20-300

50 - 400

kg/hod

do 250

do 250

do 250

do 300

napětí

V

230/400

230/400

230

230/400/400

příkon

W

550

550

550

750/750/900

rychlost

ot./min.

375

375

375

375, 375, 375/750

ANO

ANO

ANO

ANO

CL 55 A

CL 55 M

CL 60 A

výkon

KOSTIČKOVÁNÍ
HRANOLKOVÁNÍ

s podstavcem

CL 60 M

s podstavcem

53

disků

ref.

Cena bez DPH v Kč
výkon

počet porcí
kg/hod

2216/2247

2214/2245

2313

2319

120 890,00

106 790,00

176 180,00

159 410,00

100 - 1000 a více

100 - 600 a více

300 - 3000 a více

300 - 3000 a více
až 600

až 700

až 500

až 900

napětí

V

230/400

230/400

400

400

příkon

W

1100

1100

1500

1500

rychlost

ot./min.

375, 375/750

375, 375/750

375/750

375/750

ANO

ANO

ANO

ANO

KOSTIČKOVÁNÍ
HRANOLKOVÁNÍ
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Krouhače zeleniny
CL 20 - CL 30 Bistro - CL 40

Dodáváno bez disků.

MOTOROVÝ BLOK
indukční motor - asynchronní motor pro profesionální využití, zaručující delší životnost a spolehlivost stroje; tichý chod motoru
bez jakýchkoli vibrací; motor nevyžaduje žádnou údržbu. Nerezová hřídel. Magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení
při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky. Automatický restart.

KROUHACÍ HLAVA:

odnímatelná nádoba a víko se 2 násypnými otvory:
1x velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše 104 cm²,
objem násypky 1,56 l
Velký plnící otvor je určen ke krouháhí objemných
druhů zeleniny, např. zelí, celeru atd.. Násypka pojme
pro jednu operaci až 7 ks rajčat.

Výkon závisí na druhu krájené zeleniny a typu použitého disku pro
zpracování.

1x trubicový otvor o Ø 58 mm
Trubicový otvor umožňuje zpracovat křehkou zeleninu
a zeleninu podlouhlého tvaru, např. mrkev, okurky,
houby atd.. Stejnoměrný řez.
Cena bez DPH v Kč

CL 20 plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje

RS

17 780,00

I

5 070,00

I

22 760,00

I

Doporučená sada disků:
1984 sada 6 disků: plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm,
kostičkovač 10x10x10 mm (2 disky - plátkovač a mřížka)

9 770,00

I

39881 nástroj na čištění kostičkovačů 8x8x8; 10x10x10 mm			

1 880,00

I

30 100,00

I

9 770,00

I

1 880,00

I

22394

napětí:		
230 V				
příkon:		
400 W				
rychlost:		
1500 ot./min.				
výkon:		
20 - 60 porcí				
		
až 40 kg/hod.				
						
krouhací hlava:
polykarbonát ABS				
kryt motor. bloku:
polykarbonát ABS				
rozměr (š.hl.v.):
340/304/725 mm (výška vč. zvednuté páky)
váha:		
11 kg
Doporučená sada disků:
1981 sada 4 disků: plátkovač 1 a 3 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm		
		

CL 30 BISTRO

24432
plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje

napětí:		
příkon:		
rychlost:		
výkon:		
		

230 V
500 W
500 ot./min.
20 - 80 porcí
až 80 kg/hod.

krouh.hlava:
kryt motor. bloku:
rozměr (š.hl.v.):
váha:		

polykarbonát ABS
polykarbonát ABS
345/304/745 mm (výška vč. zvednuté páky)
11 kg

CL 40

24570
plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje

napětí:		
příkon:		
rychlost:		
výkon:		
		

230 V
500 W
500 ot./min.
20 - 80 porcí
až 80 kg/hod.

krouh.hlava:
		
kryt motor. bloku:
rozměr (š.hl.v.):
váha:		

vrchní víko - polykarbonát ABS/
nádoba - nerez
kovový
345/304/745 mm (výška vč. zvednuté páky)
15 kg

Doporučená sada disků:
1984 sada 6 disků: plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm,
kostičkovač 10x10x10 mm (2 disky - plátkovač a mřížka)
39881 nástroj na čištění kostičkovačů 8x8x8; 10x10x10 mm			
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Krouhače zeleniny
CL 50 - CL 50 Ultra

Dodáváno bez disků.

MOTOROVÝ BLOK
indukční motor - asynchronní motor pro profesionální využití, zaručující delší životnost a spolehlivost stroje; tichý chod motoru bez jakýchkoli vibrací; motor nevyžaduje žádnou údržbu. Nerezová hřídel. Magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při
otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky. Automatický restart.

KROUHACÍ HLAVA: odnímatelné víko se 2 násypnými otvory:
1x velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše 139 cm²
Velký plnící otvor je určen ke krouháhí objemných druhů
zeleniny, např. zelí, lilku, celeru atd. a pro velké množství
menších produktů (např. až 10 ks rajčat).
Výkon závisí na druhu krájené zeleniny a typu použitého disku pro
zpracování.

1x trubicový otvor o Ø 58 mm
Trubicový otvor umožňuje zpracovat křehkou zeleninu
a zeleninu podlouhlého tvaru, např. mrkev, okurky, houby atd.. Stejnoměrný řez.
Cena bez DPH v Kč RS

CL 50 E

plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje
24440

napětí/příkon/ot.:

24446
napětí/příkon/ot.:
		
24449
napětí/příkon/ot.:

		
výkon:		
		
krouh.hlava:
kryt motor. bloku:
rozměr (š.hl.v.):
váha: 		

230 V, 550 W, 375 ot./min.
400 V, 550 W, 375 ot./min.
400 V, 600 W, 375/750 ot./min.

33 530,00
34 560,00
40 120,00

I
I
I

37 720,00
38 900,00
47 250,00

I
I
I

15 770,00

I

1 880,00

I

300,00

I

20 - 300 porcí
až 250 kg/hod.
kovová
polykarbonát
350/320/590 mm
15 kg			

CL 50 E ULTRA

plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje
24465

napětí/příkon/ot.:

24473
napětí/příkon/ot.:
		

		
24476
napětí/příkon/ot.:
výkon:		
		
krouh.hlava:
kryt motor. bloku:
rozměr (š.hl.v.):
váha: 		

230 V, 550 W, 375 ot./min.
400 V, 550 W, 375 ot./min.
400 V, 600 W, 375/750 ot./min.

20 - 300 porcí
až 250 kg/hod.
kovová
celonerezový
350/320/590 mm
15 kg

Doporučená sada disků:
1985

sada 6 disků: plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm,
kostičkovač 14x14x14 mm (2 disky - plátkovač a mřížka)

39881

nástroj na čištění kostičkovačů 5x5x5; 8x8x8; 10x10x10 mm

39726

kryt disku ochranný - plast

28207

nástavec na přípravu bramborové kaše vč. násypky
složení: spec. mřížka s oky Ø 3 mm, vyhazovací kotouč, násypný nástavec

7 780,00

I

28209

nástavec na přípravu bramborové kaše vč. násypky
složení: spec. mřížka s oky Ø 6 mm, vyhazovací kotouč, násypný nástavec

7 780,00

I

Násypka - umožňuje snadné, rychlé a průběžné
plnění. Lze připravit až 10 kg jemné a chutné kaše
během 2 min.

Stěrka a mřížka - k dispozici ve velikostech
1,5 mm, 3 a 6 mm dle požadované konzistence.

Speciální vyhazovací disk na kaši
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Krouhače zeleniny
Cena bez DPH v Kč

CL 50 Ultra

RS

Pizza

plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje
2027
2033

napětí/příkon/ot.:
napětí/příkon/ot.:

výkon:		
		
krouh.hlava:
kryt motor. bloku:
rozměr (š.hl.v.):
váha: 		

45 920,00
47 100,00

230 V/550 W - 375 ot/min
400 V/550 W - 375 ot/min

I
I

20 - 300 porcí					
až 250 kg/hod.					
celokovová
nerez					
350/320/590 mm					
15 kg

Základní výbava v ceně krouhače: 				

PIZZA SET

28063
28004
28016

plátkovač 2mm - plátkování cukety, žampionů a cibule
plátkovač 4mm - plátkování rajčat a lilku
strouhač 7mm - strouhání mozzarelly a sýrů na pizzu

CL 50 Ultra +
3 DISKY

Cena bez DPH v Kč

CL 50 GOURMET

RS

53 300,00

I

28194 Speciální sada na petržel 1 mm (1x plátkovací disk a 2x tubus pro petržel)

4 060,00

I

28174 Kostičky brunoise 2x2x2 mm

4 760,00

I

28175 Kostičky brunoise 3x3x3 mm

4 760,00

I

28176 Kostičky brunoise 4x4x4 mm

4 760,00

I

4 150,00

I

4 150,00

I

28177 Plátky vafle 4 mm

4 150,00

I

28178 Plátky vafle 6 mm

4 150,00

I

24453
plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje
§plátkuje
vafle, kostičkuje
brunoise
plátkuje vafle - ozdobné plátky, kostičkuje na
drobné kostičky
- brunoise
napětí:		
230 V
příkon:		
550 W
rychlost:		
375 ot./min
výkon:		
20 - 300 porcí					
		
až 250 kg/hod.					
krouh.hlava:
celokovová
kryt motor. bloku:
nerez					
rozměr (š.hl.v.):
350/310/610 mm					
váha: 		
22 kg
Dodáváno s vnitřní sběrnou miskou.

28198 Plátky vafle 2 mm
28199 Plátky vafle 3 mm

70

+ 56 disků viz
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Krouhače zeleniny
CL 52

Dodáváno bez disků.

MOTOROVÝ BLOK
indukční motor - asynchronní motor pro profesionální využití, zaručující delší životnost a spolehlivost stroje; tichý chod motoru bez
jakýchkoli vibrací; motor nevyžaduje žádnou údržbu. Nerezová hřídel. Magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví
zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky. Automatický restart.
Extra výkonný k intenzivnímu používání.
odnímatelné víko s celokruhovou velkokapacitní násypkou
s integrovaným tubusem:

KROUHACÍ HLAVA:

1x kruhový plnící otvor o ploše 238 cm²,
objem násypky 4,2 l
Objemná XL násypka umožňuje pojmout až 15 rajčat
nebo celou hlávku zelí.
Výkon závisí na druhu krájené
zeleniny a typu použitého disku
pro zpracování.

1x trubicový otvor o Ø 58 mm
Trubicový otvor umožňuje zpracovat křehkou zeleninu
a zeleninu podlouhlého tvaru, např. mrkev, okurky, houby atd.. Stejnoměrný řez.
Rychlé a efektivní čištění díky snadno odnímatelnému
víku krouhače.
Pákový převod usnadňuje obsluhu a zvyšuje výkonost.

RS Cena bez DPH v Kč

CL 52

plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje
24490
24498
24501

napětí/příkon/ot.:
napětí/příkon/ot.:
napětí/příkon/ot.:

výkon:		
		
krouh.hlava:
kryt motor. bloku:
rozměr (š.hl.v.):
váha: 		

230 V/750 W - 375 ot/min
400 V/750 W - 375 ot/min
400 V/900 W - 2 rychlosti 375/750 ot/min

58 470,00
58 470,00
64 080,00

I
I
I

50 - 400 porcí					
až 300 kg/hod.					
celokovová
nerez					
360/340/690 mm					
25,5 kg

Doporučená sada disků: 						
1985

sada 6 disků: plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm,
kostičkovač 14x14x14 mm (2 disky - plátkovač a mřížka)

39881

nástroj na čištění kostičkovačů 5x5x5; 8x8x8; 10x10x10 mm

39726

kryt disku ochranný - plast

27201

podstavec nerez pojízdný na GN 1/1 (bez GN)

28208
28210

15 770,00

I

1 880,00

I

300,00

I

13 360,00

I

nástavec na bramborovou kaši - mřížka s oky Ø 3 mm vč. vyhaz. kotouče

5 550,00

I

nástavec na bramborovou kaši - mřížka s oky Ø 6 mm vč. vyhaz. kotouče

5 550,00

I

28208 - 28210
Nástavec na bramborovou
kaši
(mřížka se stěrkou a speciální
vyhazovací kotouč)

27201
Podstavec nerez pojízdný
pro model CL 52 a CL 55
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39881
Nástroj na čištění
kostičkovačů
(5x5x5, 8x8x8
a 10x10x10 mm)

39726
Ochranný kryt disku
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Krouhače zeleniny
Odolná konstrukce a výkonný indukční motor pro intenzivní
používání. Převažujícím materiálem je nerez, což zajišťuje
snadné čištění a dlouhou životnost. Velký výběr příslušenství.

CL 55 M plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje
CL 55 A plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje,kostičkuje, hranolkuje
MOTOROVÝ BLOK

indukční motor - asynchronní motor pro profesionální využití, zaručující delší životnost a spolehlivost stroje; tichý chod motoru bez jakýchkoli vibrací; motor
nevyžaduje žádnou údržbu. Nerezová hřídel.

KROUHACÍ HLAVA

Výkon závisí na druhu krájené zeleniny a typu použitého disku pro zpracování.

hlava s přítlačnou pákou M - kovová mechanická násypná hlava
s kruhovým násypným otvorem o ploše 238 cm² - objem 4,2 l
s přítlačnou pákou s integrovaným tubusem o Ø 58 mm.

automatická hlava A - nerezová, velký násypný otvor
zajišťuje kvalitu řezu pro velké objemy zpracovávané
zeleniny

Magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví
zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky.
Automatický restart.
* Vhodná pro plátkování, strouhání nebo kostičkování velkoobjemových surovin jako je zelí, celer, salát.
* Tubus se používá pro nepřerušované krájení dlouhých nebo
křehkých druhů zeleniny nebo ovoce.

* Vhodná pro plátkování křehkých produktů
(houby, rajčata), plátkování brambor, strouhání mrkve,
kostičkování brambor, cuket aj..
* Lze použít disky na hranolkování
- vhodné pro přípravu bramborových hranolků.

Cena bez DPH v Kč RS

		
CL 55 M
		
CL 55 M
		
CL 55 A
CL 55 A
		
CL 55 A/M
		
napětí/příkon/ot.:
výkon:

přítlačná páka

2215

90 740,00

I

přítlačná páka + podstavec pojízdný na GN 1/1

2214

106 790,00

I

automatická hlava

2217

104 840,00

I

automatická hlava + podstavec pojízdný na GN 1/1

2216

120 890,00

I

automat. hl. + hl. s přítl. pákou + vozík

2211

145 950,00

I

400 V/ 1,1 kW/ 2 rychlosti - 375/750 ot./min			
100 - 1000 porcí						
až 700 kg/hod.						

krouh. hlava verze M: kovová s přítlačnou pákou					
celokruhový násypný otvor 238 cm2 - objem 4,2 l s integrovaným tubusem Ø 58mm
krouh. hlava verze A: automatická násypka nerez					
kryt motor. bloku:
rozměr (š.hl.v.):
váha:

kovový						
M - 380/320/960 mm, A - 480/350/670 mm 			
M - 27 kg
A - 24 kg

Doporučená sada disků:
1995
sada 9 disků: plátkovač 1, 2 a 4 mm, strouhač 1,5 mm, 5 mm, nudličkovač 4x4, 6x6 mm,
kostičkovač 10x10x10 mm (2 disky - plátkovač a mřížka)

49128
nerezový vozík
2x GN 1/1 (bez GN)
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39881

nástroj na čištění kostičkovačů 5x5x5; 8x8x8; 10x10x10 mm

39726

kryt disku ochranný - plast

28208
28210
39673

23 830,00
1 880,00

I

300,00

I
I

nástavec na bramborovou kaši - mřížka s oky Ø 3 mm vč. vyhaz. kotouče

5 550,00

I

nástavec na bramborovou kaši - mřížka s oky Ø 6 mm vč. vyhaz. kotouče

5 550,00

I

hlava s přítlačnou pákou s integrovaným tubusem

28 030,00

28170

hlava násypná automatická

28161

hlava se 4 rovnými násypnými tubusy - 2x Ø 50 mm a 2x Ø 70 mm - vhodná pro krájení
velkého množství dlouhé zeleniny

42 130,00
32 170,00

I
I
I

28155

hlava s 1 rovným a 1 šikmým tubusem - 1x Ø 50 mm a 1x Ø 70 mm - vhodná pro
zpracování dlouhé zeleniny a pro šikmý řez

36 770,00

I

27201

podstavec nerez pojízdný

13 360,00

I

27023

podstavec nerez pojízdný na 1x GN 1/1 (bez GN)

16 040,00

I

49128

vozík nerez pojízdný na 2x GN 1/1 (bez GN) - 3 nastavitelné výšky

20 180,00

I

27201
podstavec nerez pojízdný
pro model CL 52 a CL 55

27023
podstavec nerez pojízdný
na GN 1/1 (bez GN)

39673
hlava s přítlačnou
pákou s tubusem

28170
hlava násypná
automatická
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28161
hlava se 4 rovnými
násypnými tubusy

28155
hlava s 1 rovným
a1 šikmým tubusem

ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Krouhače zeleniny

Cena bez DPH v Kč RS

CL 55 KOMPLET		
- pracovní stanice

216 300,00

2287

plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje

I

Komplexní řešení pro zpracování zeleniny uvítají provozy s využitím automatické hlavy pro krouhání rajčat, brambor, mrkve, menších kusů červené
řepy a mechanické hlavy s přítlačnou pákou zejména pro krouhání zelí.
napětí/příkon/ot.:

400 V, 1100 W, 375/750 ot./min.

výkon:		
		
krouh.hlava:
kryt motor. bloku:
rozměr (š.hl.v.):
váha: 		

100 - 1000 porcí
až 700 kg/hod.
kovová
nerez
380/320/960 mm - verze M, 480/350/670 mm - verze A
27 kg

standardní vybavení:
- motorový blok
- automatická hlava (28170)
- mechanická hlava (39673)
- zařízení na bramborovou kaši - mřížka s oky Ø 3 mm vč. vyhazovací kotouč (28208)
- nerezový pojízdný vozík na 2 x GN 1/1, dodáváno včetně GN (49128)
- nerezový pojízdný podstavec na GN 1/1 a motorový blok, dodáváno bez GN (27023)
- sada MultiCut16 disků vč. držáku na disky a čističe na kostičkovače (2022)

Sada (2022) 16 disků MultiCut

1 mm

5x5x5 mm

2 mm

10x10x10 mm

4 mm

20x20x20 mm

1,5 mm

2.5x2.5 m m

3 mm

2x10 mm

10x10 mm

4x4 m m

Nudličkovače

www.robot-coupe.cz
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Krouhače zeleniny

Cena bez DPH v Kč RS

CL 60 E KOMPLET - pracovní stanice
plátkuje, vlnkuje, strouhá,		
nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje

2300

352 550,00

I

Komplexní řešení pro zpracování zeleniny uvítají provozy s využitím automatické hlavy pro krouhání rajčat, brambor, mrkve, menších kusů červené
řepy, mechanické hlavy s přítlačnou pákou zejména pro krouhání zelí a hlavu se čtyřmi tubusy pro plátkování okurek, paprik apod.
napětí/příkon/ot.:

400 V, 1500 W, 375/750 ot./min.

výkon:		
		
krouh.hlava:
kryt motor. bloku:
rozměr (š.hl.v.):
váha: 		

300 - 3000 porcí
verze M: až 500 kg/hod., verze A: až 900 kg/hod.
kovová
nerez
400/545/1260 mm - verze M, 600/720/1225 mm - verze A
85 kg

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

standardní vybavení:
- motorový blok
- automatická hlava (39681)
- mechanická hlava (39680)
- hlava se 4 tubusy (28162)
- zařízení na bramborovou kaši - mřížka s oky Ø 3 mm vč. vyhaz.
kotouče (28208)
- nerezový pojízdný vozík na 3 x GN 1/1, dodáváno včetně GN (49066)
- sada 16 disků vč. držáku na disky a čističe na kostičkovače (2022)
- pojízdný vozík na uložení příslušenství (49132)
GN 1/1 v horní části vozíku umožňuje
umístění připravené zeleniny na krájení.
2 x GN 1/1 pro zpracovanou zeleninu.
Otočný držák na GN 1/1 umožňující
pohodlné otočení a pokračování ve zpracování zeleniny do další GN.
Pojízdný vozík umožňuje pohodlnou manipulaci a dopravu nakrouhané zeleniny
na pracoviště pro její další zpracování.

Sada (2022) 16 disků MultiCut

1 mm

5x5x5 mm

2 mm

10x10x10 mm

4 mm

20x20x20 mm

1,5 mm

3 mm

2.5x2.5 m m

2x10 mm

10x10 mm

4x4 m m

Nudličkovače

Pojízdný vozík na uložení
příslušenství (ref. 49132):
* pro usnadnění a přepravu veškerého
příslušenství krouhače zeleniny
* držák pro 16 disků
* 3 různé krouhací nástavce
* dodáváno včetně GN 1/1
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Krouhače zeleniny
Odolná konstrukce a výkonný indukční motor pro intenzivní
používání. Převažujícím materiálem je nerez, což zajišťuje
snadné čištění a dlouhou životnost. Velký výběr příslušenství.

CL 60 M plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje
CL 60 A plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje,kostičkuje, hranolkuje
MOTOROVÝ BLOK

indukční motor - asynchronní motor pro profesionální využití, zaručující delší životnost a spolehlivost stroje; tichý chod motoru bez jakýchkoli vibrací; motor
nevyžaduje žádnou údržbu. Nerezová hřídel.

KROUHACÍ HLAVA

Výkon závisí na druhu krájené zeleniny a typu použitého disku pro zpracování.

hlava s přítlačnou pákou M - kovová mechanická násypná hlava
s kruhovým násypným otvorem o ploše 238 cm² - objem 4,2 l
s přítlačnou pákou s integrovaným tubusem o Ø 58 mm.

automatická hlava A - nerezová, velký násypný otvor
zajišťuje kvalitu řezu pro velké objemy zpracovávané
zeleniny

Magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví
zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky.
Automatický restart.
* Vhodná pro plátkování, strouhání nebo kostičkování velkoobjemových surovin jako je zelí, celer, salát.
* Tubus se používá pro nepřerušované krájení dlouhých nebo
křehkých druhů zeleniny nebo ovoce.

* Vhodná pro plátkování křehkých produktů
(houby, rajčata), plátkování brambor, strouhání mrkve,
kostičkování brambor, cuket aj..
* Lze použít disky na hranolkování
- vhodné pro přípravu bramborových hranolků.

Cena bez DPH v Kč RS

CL 60 M přítlačná páka					
CL 60 A automatická hlava 				
CL 60 M/A automatická hlava a přítlačná páka 		

2319

159 410,00

I

2313

176 180,00

I

2325

209 570,00

I

1995

sada 9 disků: plátkovač 1, 2 a 4 mm, strouhač 1,5 mm, 5 mm, nudličkovač 4x4,
6x6 mm, kostičkovač 10x10x10 mm (2 disky - plátkovač a mřížka)

23 830,00

I

39881

nástroj na čištění kostičkovačů 5x5x5; 8x8x8; 10x10x10 mm

1 880,00

I

39726

kryt disku ochranný - plast

300,00

I

28208

nástavec na bramborovou kaši - mřížka s oky Ø 3 mm vč. vyhaz. kotouče

5 550,00

I

28210

nástavec na bramborovou kaši - mřížka s oky Ø 6 mm vč. vyhaz. kotouče

5 550,00

I

napětí:
příkon:		
rychlost:		
výkon:		
		

400 V						
1,5 kW						
2 rychlosti - 375/750 ot./min.				
300 - 3000 porcí					
verze M: až 500 kg/hod., verze A: až 900 kg/hod.

krouh.hlava verze M: kovová s přítlačnou pákou				
		
celokruhový násypný otvor 238 cm2,
		
objem 4,2 l s integrovaným tubusem Ø 58 mm
krouh.hlava verze A: automatická násypka nerez				
kryt motor. bloku:
rozměr (š.hl.v.):

nerez						
400/545/1260 mm - M, 600/720/1225 mm - verze A

Doporučená sada disků:

39680
hlava s přítlačnou pákou
s tubusem

39680

hlava s přítlačnou pákou integrovaným tubusem

37 660,00

I

39681

hlava násypná automatická

54 430,00

I

28162

hlava se 4 rovnými násypnými tubusy - 2x Ø 50 mm a 2x Ø 70 mm
- vhodná pro krájení velkého množství dlouhé zeleniny

34 240,00

I

28157

hlava s 1 rovným a 1 šikmým tubusem - 1x Ø 50 mm a 1x Ø 70 mm
- vhodná pro zpracování dlouhé zeleniny a pro šikmý řez

37 350,00

I

49066

vozík nerez pojízdný na 3x GN 1/1 (dodáváno bez GN)

26 910,00

I

49132

stojan na uložení příslušenství

33 130,00

I

39681
hlava násypná
automatická

28157
hlava s 1 rovným a
s 1 šikmým tubusem

28162
hlava se 4 rovnými
násypnými tubusy
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49066
nerezový pojízdný vozík na
3x GN 1/1 ( bez GN)

28208
zařízení na bramborovou
kaši
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