ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Odstředivky na ovoce a zeleninu
Profesionální automatické odstředivky s patentovaným automatickým plnícím otvorem a dalšími inovačními řešeními. Odstředění na principu centrifugy
pomocí filtračního koše a strouhacího kotouče. Lze odšťavňovat všechny druhy ovoce a zeleniny. Vhodné do fresh barů a dalších provozů s běžným
i intenzivním používáním.
* patentovaný automatický plnící systém, podávací otvor o Ø 79 mm
* odstředivý koš se strouhacím diskem z nerezové oceli
* plynulé odstraňování odpadu
* nádoba z nerezové oceli
* speciální výpustné hrdlo, které zabraňuje vystřikování
* tichý asynchronní motor
Cena bez DPH v Kč RS

J 80 Ultra

32 910,00

I

obj. ref.:		
56000A
napětí:		
230 V				
příkon:		
700 W				
otáčky:		
3000 ot./min.				
výkon:		
až 120 kg/hod.				
rozměr (š.hl.v.):
235/420/505 mm			
váha:		
11 kg				
						
výška výpustě:
162 mm				
plnící otvor:		
Ø 79 mm			
						
základní vybavení:
odkapní miska plastová			
		
odpadní koš o objemu 6,5 l		
		
(díky průsvitnosti koše lze zkontrolovat jeho naplněnost)
Cena bez DPH v Kč RS

J 100 Ultra stroj je určen pro intenzivní používání

42 840,00

obj. ref: 		
56100A
napětí:		
230 V				
příkon:		
1000 W				
otáčky:		
3000 ot./min				
výkon:		
až 160 kg/hod.				
rozměr (š.hl.v.):
235/438/595 mm			
váha:		
13 kg				
výška výpustě:
256 mm				
plnící otvor:		
Ø 79 mm			
						
základní vybavení:
odkapní miska plastová			
		
odpadní koš o objemu 7,2 l		
		
(díky průsvitnosti koše lze zkontrolovat jeho naplněnost)
		
odpadní tubus plast pro vypouštění odpadu pod pracovní plochu

Odpadní tubus
odvádějící plynule
odpad pod pracovní plochu.
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Odpadní koš se zaklesne
přímo pod vyhazovací
otvor. Průsvitnost umožňuje kontrolovat naplněnost koše odpadem.

I

ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
J 80 Ultra a J 100 Ultra
ERGONOMIE - VÝKONNOST - ŽIVOTNOST

Asynchronní nehlučný
motor.

Automatický plnící otvor o průměru 79 mm umožňuje
vkládat zeleninu a ovoce bez nutnosti používat
pěchovadlo.

Speciální výpustné
hrdlo zabraňuje
vystřikování šťávy.
Kryt motorového bloku
a nádoba z nerezu
pro snadné čištění.

Pěchovadlo

Vysoko umístěné vylévací hrdlo
u J100 Ultra umožňuje umístit
pod ním různě vysoké sklenice,
džbánky aj..

Odkapní plastová miska zajišťuje
čistotu pracovní plochy.

Odstředivý nerezový koš se
dvěma pohodlnými úchyty
usnadňuje jeho vyjmutí
a čištění.

Cena bez DPH v Kč RS

C 40 kombinace lisu na citrusy a odstředivky

19 550,00

I

obj. ref. 55040
napětí:		
230 V				
příkon:		
500 W				
otáčky:		
1500 ot./min.				
rozměr (š.hl.v.):
239/280/645 mm			
váha:		
11 kg
						
základní vybavení:
příslušenství pro přípravu šťáv z citrusů, ovocných šťáv, protlaků
		
kartáček pro čištění síta od veškerých zbytků.
Zařízení je vhodné do menších provozů pro příležitostné zpracování ovoce a zeleniny.
* lis na citrusy pro přípravu šťávy z citrusů
/ princip vymačkávacího kužele
Malý nebo velký kužel pro
optimální získání šťávy bez ohledu
na velikost citrusového plodu.
Velkorozměrný plnící otvor
90 x 75 mm umožňuje vložit
celé jedno rajče bez nutnosti
jej předtím nakrájet, čímž se
umožní zvětšit zpracovávané
množství.

Dlouhá boční výpusť
umožňuje použít velkou
nádobu na sběr šťávy.

* odstředivka pro přípravu hustšího džusu			
Koš s abrasivním dnem, stěny z jemného síta doplněný plastovou stěrkou. Odstředivou silou se extrahuje
šťáva, navíc se pomocí plastové stěrky rozdrcená surovina pasíruje přes stěny bubnu.

Koš z nerez oceli je vybaven
stírací lopatkou zaobleného tvaru
pro účinné stírání dna nádoby.
* odstředivka pro přípravu čirého džusu
Koš s abrasivním dnem, stěny z jemného síta. Odstředivou silou se extrahuje šťáva.
Rameno na přípravu protlaků
a šťáv z měkkých druhů ovoce
a zeleniny jako jsou maliny, černý
rybíz, rajčata.
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