ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Ruční ponorné mixery a šlehače
Všechny modely jsou konstruovány tak, aby splňovaly vysoké požadavky na kvalitu zpracování, bezpečnost a hygienu. Snadné čištění a jednoduchá
údržba jsou umožněny díky úplné rozebíratelnosti nerezového mixovacího nože, rozebíratelnému ramenu mixeru a odmontovatelným metlám (kromě
Mini MP 160 V.V. - demontovatelná pouze noha). Mixovací nůž, zvon, noha mixeru a metly jsou nerez. Většina modelů je vybavena plynulou regulací
rychlosti (V.V.), pouze řada MP se dodává rovněž ve verzi s jedinou rychlostí. Modely řady MP verze “C” jsou vybaveny patentovaným systémem EASY PLUG, což je nový systém výměny přívodní šňůry přímo v provoze a čepem na motorovém bloku umožňující uložení přívodní šňůry
a zcela nové ergonomicky tvarované madlo mixeru - pouze u modelů řady.
Standardní výbava: montážní klíč umožňující rozebrat zvon a nůž - pro snadnou údržbu
nástěnný držák na zavěšení						
disk na šlehání (pouze u ponorných mixerů Mini MP)					
Zařízení jsou vyráběna v různých verzích: samostatné mixery (Mini MP, CMP, MP), samostatné šlehače (FW) a kombinované mixery
a šlehače (Mini MP Combi, CMP Combi a MP Combi).

Ruční ponorné mixery
MP 550 Ultra
MP 600 Ultra
MP 800 Turbo
9500 ot./min.

rychlost
2300 - 9600 ot./
min.

MP 350 Ultra/
MP 450 Ultra
9500 ot./min.,
MP 350 Ultra V.V./
MP 450 Ultra V.V.
1500 - 9000 ot./min.

EASY PLUG systém výměny
přívodní šňůry.

rychlost
2000 - 12500
ot./min.

Čep pro umístění
do hrnce a uložení
přívodní šňůry.

Zcela nové ergonomicky tvarované
madlo mixéru.
Vhodný pro malé restaurace,
školky a jiné menší provozy
či pro doplňkové mixování.

Vhodný pro
cukrárny, restaurace,
hotely, lahůdkářství.

www.robot-coupe.cz

Vhodný pro provozy
hromadného stravování/
hotová jídla.
Intenzivní provoz
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Ruční ponorné mixery
MINI MP
Vhodné pro zpracování malého množství. Výkonný motor.
* Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
patentováno
* Nůž, Aeromix, zvon i noha z nerezové oceli.
* Odnímatelná noha, rozebíratelný nerezový zvon a nůž/Aeromix (kromě MicroMixu
a MP 160 V.V. - rozebíratelný pouze nůž a Aeromix)
* Celokovový spodní kryt motorového bloku.
Součástí dodávky: mixovací nůž, Aeromix na šlehání, držák na zavěšení, montážní klíč
Cena bez DPH v Kč RS

MicroMix
max. zprac. množ.:
napětí/příkon:
rychlost:		
délka nohy:		
rozměr/váha:

34900

6 270,00     I

malá množství				
Novinka
230 V/220 W				
plynulá regulace rychlosti 1500 - 14000 ot./min.		
165 mm, nelze demontovat zvon od nohy, pouze nůž a Aeromix		
celk. délka 430 mm, Ø 61 mm/1,07 kg

Mini MP 160 V.V.

34740

7 740,00     I

malá
množství

max. zprac. množ.:
malá množství				
napětí/příkon:
230 V/220 W				
rychlost:		
plynulá regulace rychlosti 2000 - 12500 ot./min.		
délka nohy:		
160 mm, nelze demontovat zvon od nohy, pouze nůž		
rozměr/váha:
celk. délka 455 mm, Ø 78 mm/1,41 kg
Zvon je vybaven tříúrovňovým vodotěsným těsněním.				

Mini MP 190 V.V.
max. zprac. množ.:
napětí/příkon:
rychlost:
délka nohy:
rozměr/váha:

34750

malá množství
230 V/250 W
plynulá regulace rychlosti 2000 - 12500 ot./min.
190 mm ÚPLNÁ ROZEBÍRATELNOST
celk. délka 485 mm, Ø 78 mm/1,44 kg

malá
množství

8 780,00     I

PŘÍSLUŠENSTVÍ
						
27333

5 880,00

šlehací nástavec

Mini MP 240 V.V.
max. zprac. množ.:
napětí/příkon:
rychlost:
délka nohy:
rozměr/váha:

34760

malá množství
230 V/270 W
plynulá regulace rychlosti 2000 - 12500 ot./min.
240 mm ÚPLNÁ ROZEBÍRATELNOST
celk. délka 535 mm, Ø 78 mm/1,47 kg

malá
množství

I

9 920,00     I

PŘÍSLUŠENSTVÍ
						
27333

Tvar držadla uzpůsobený
pro pohodlné držení
během používání.

Plynulá regulace rychlosti
pro snazší
kontrolu konzistence.

Montážní klíč pro úplné
rozebrání zvonu a nože.
Usnadňuje čištění mixeru.
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5 880,00

šlehací nástavec

Plná rozebíratelnost
zvonu (odnímatelný
zvon a nůž) umožňuje
snadné čištění
a dosažení.

Nůž nerezový.
Dosažení optimálního
výsledku mixování díky
tvaru nože.

Aeromix na šlehání.
Vhodný pro přípravu
emulzí. Zjemňuje
a provzdušňuje
studené i teplé omáčky
a dodává jim krémovou
konzistenci.

www.robot-coupe.cz
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Inovace

Celokovové provedení spodní části
motorového bloku. Inovace modelové
řady “A” zajišťující prodloužení životnosti
mixéru.

I

ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
CMP

Kompaktní řada

* Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
* Nůž, zvon i noha z nerezové oceli.
* ÚPLNÁ ROZEBÍRATELNOST zvonu a nože
Součástí dodávky: mixovací nůž, držák na zavěšení, montážní klíč
Cena bez DPH v Kč RS

CMP 250 V.V.
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost: 		
délka nohy:
rozměr/váha:

do 15 l
230 V/310 W
plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.
250 mm vč. zvonu
celk. délka 650 mm, Ø 94 mm/3 kg

CMP 300 V.V.
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost: 		
délka nohy:
rozměr/váha:

max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost: 		
délka nohy:
rozměr/váha:

max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost: 		
délka nohy:
rozměr/váha:

13 020,00       I

do 30 l
14 160,00       I

34250A

do 45 l
230 V/400 W
plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.
350 mm vč. zvonu
celk. délka 700 mm, Ø 94 mm/3,3 kg

CMP 400 V.V.

do 15 l

34230A

do 30 l
230 V/350 W
plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.
300 mm vč. zvonu
celk. délka 660 mm,Ø 94 mm/3,1 kg

CMP 350 V.V.

11 990,00       I

34240A

do 45 l
15 430,00       I

34260A

do 73 l
230 V/420 W
plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.
400 mm vč. zvonu
celk. délka 750 mm, Ø 94 mm/3,5 kg

do 73 l

Montážní klíč pro úplné
rozebrání zvonu a nože.
Usnadňuje čištění mixeru.
Kompaktní lehce
ovladatelné zařízení.
Ergonomické držadlo
pro lepší uchopení.

Rozebíratelný nerezový zvon
a nůž pro snadné čištění
a údržbu.

Zvon celonerezový
rozebíratelný.

www.robot-coupe.cz
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Ruční ponorné mixery
MP

Robustní řada

* Motorový blok, noha, zvon a nůž z nerezové oceli. ÚPLNÁ ROZEBÍRATELNOST zvonu a nože.
* Modely V.V. - systém automatické regulace rychlosti, plynulá regulovatelnost rychlosti.
* Modely 550 Ultra, MP 600 Ultra a MP 800 Turbo se doporučují používat společně s držáky.
* Model MP 800 Turbo - dvojitá rukojeť.
* EASY PLUG a čep motorového bloku
Součástí dodávky: mixovací nůž, držák na zavěšení, montážní klíč
Příslušenství:		 dokoupit lze držáky k upevnění mixeru k nádobě - nastavitelné a univerzální

EASY PLUG systém výměny
přívodní šňůry.

Čep pro umístění
do hrnce a uložení
přívodní šňůry.
Cena bez DPH v Kč RS

MP 350 ULTRA
rychlost:		

9500 ot./min.

MP 350 V.V. ULTRA

13 540,00     I

34800

do 50 l
14 990,00     I

34840

rychlost:		
plynulá regulace rychlosti 1500 - 9000 ot./min.
			
max. zprac. množství: do 50 l
napětí/příkon:
230 V /440 W
délka nohy:		
350 mm vč. zvonu a nože
rozměr/váha:
celk. délka 740 mm, Ø 125 mm/4,7 kg

MP 450 ULTRA
rychlost:		

9500 ot./min.

MP 450 V.V. ULTRA
rychlost:		
		
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
délka nohy:		
rozměr/váha:

34820

do 200 l
230 V/750 W
9500 ot./min.
550 mm vč. zvonu a nože
celk. délka 940 mm, Ø 125 mm/5,2 kg
34830

do 300 l
230 V/850 W
9500 ot./min.
600 mm vč. zvonu a nože
celk. délka 980 mm, Ø 125 mm/5,7 kg

MP 800 TURBO
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost:		
délka nohy:		
rozměr/váha:
EBS systém -

16 440,00     I

34850

do 100 l
230 V/500 W
450 mm vč. zvonu a nože
celk. délka 840 mm, Ø 125 mm/4,9 kg

MP 600 ULTRA
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost:		
délka nohy:		
rozměr/váha:

do 100 l

plynulá regulace rychlosti 1500 - 9000 ot./min.

MP 550 ULTRA
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost:		
délka nohy:		
rozměr/váha:

15 090,00     I

34810

34890

do 400 l
230 V/1 kW
9500 ot./min.
740 mm vč. zvonu a nože
celk. délka 1130 mm, Ø 125 mm/7,1 kg
elektronický systém zajišťující optimální výkon motoru

22 340,00     I

do 200 l

do 300 l

do 400 l

27 730,00     I

30 520,00     I

PŘÍSLUŠENSTVÍ - Nerezové držáky na nádoby
Nastavitelné:
27363

pro nádoby s Ø 330 - 650 mm

7 120,00

I

27364

pro nádoby s Ø 500 - 1000 mm

7 120,00

I

27365

pro nádoby s Ø 850 - 1300 mm

7 780,00

I

2 050,00

I

Univerzální:
27358
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pro jakýkoli průměr nádoby k uchycení na její okraj
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Ruční ponorné kombinované mixery a šlehače
COMBI
Mini MP - CMP - MP Ultra

EASY PLUG systém výměny
přívodní šňůry.

Čep pro umístění
do hrnce a uložení
přívodní šňůry.

Zcela nové ergonomicky tvarované
madlo mixéru.

PRO SNAZŠÍ POUŽÍVÁNÍ		

ČIŠTĚNÍ

nerezové držáky nastavitelné

nerezový držák univerzální

Celonerezový rozebíratelný
zvon - snadno odnímatelný
zvon a nerez nůž umožňují
snadné čištění a udržování
hygieny.

Využití šlehače pro
přípravu emulzí
míchání		
		
šlehání		

salátové dresinky, majonéza		
palačinkové těsto, rajčatová omáčka, suché směsi, bramborová kaše,
semolina, rýže, obilniny
sníh, pěny, šlehačka		

www.robot-coupe.cz
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Ruční ponorné kombinované mixery a šlehače
MINI MP Combi
Vhodné pro zpracování malého množství. Kovová převodovka.
* Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
* Nůž, zvon, noha a metly z nerezové oceli.
* Odnímatelné metly, odnímatelná noha, rozebíratelný nerezový zvon a nůž/Aeromix.
Součástí dodávky: mixovací nůž, Aeromix, metly, držák na zavěšení, montážní klíč
Cena bez DPH v Kč RS

Mini MP 190 Combi
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost mixeru:
rychlost šlehače:
délka nohy mixeru:
délka metel:
Ø motor. jednotky:
váha:		

malá množství				
230 V/250 W				
plynulá regulace rychlosti 2000 - 12500 ot./min.		
plynulá regulace rychlosti 350 - 1560 ot./min.		
190 mm
celk. délka mixeru: 485 mm
185 mm
celk. délka šlehače: 550 mm
78 mm				
mixer - 1,44 kg, šlehač - 1,56 kg		

Mini MP 240 Combi
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost mixeru:
rychlost šlehače:
délka nohy mixeru:
délka metel:
Ø motor. jednotky:
váha:

34770

34780

malá množství				
230 V/270 W				
plynulá regulace rychlosti 2000 - 12500 ot./min.		
plynulá regulace rychlosti 350 - 1560 ot./min.		
240 mm celk. délka mixeru: 535 mm
185 mm celk. délka šlehače: 550 mm
78 mm				
mixer - 1,56 kg, šlehač - 1,6 kg		

malá
množství

13 240,00     I

malá
množství

14 270,00     I

CMP Combi
* Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
* Nůž, zvon, noha a metly z nerezové oceli.
* Odnímatelné metly, odnímatelná noha, rozebíratelný nerezový zvon a nůž.
* Kovová převodovka.									
									
Součástí dodávky: mixovací nůž, metly, držák na zavěšení, montážní klíč
Cena bez DPH v Kč RS

CMP 250 Combi
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost mixeru:
rychlost šlehače:
délka nohy mixeru:
délka metel:
Ø motor. jednotky:
váha:		

100

do 15 l

16 440,00     I

do 30 l

17 580,00     I

do 15 l				
230 V/270 W				
plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.		
plynulá regulace rychlosti 500 - 1800 ot./min.		
250 mm
celk. délka mixeru:
640 mm
220 mm
celk. délka šlehače:
610 mm
94 mm				
mixer - 3,1 kg, šlehač - 3,4 kg		

CMP 300 Combi
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost mixeru:
rychlost šlehače:
délka nohy mixeru:
délka metel:
Ø motor. jednotky:
váha:

34300A

34310A

do 30 l				
230 V/300 W				
plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.		
plynulá regulace rychlosti 500 - 1800 ot./min.		
300 mm celk. délka mixeru:
700 mm
220 mm celk. délka šlehače:
610 mm
94 mm				
mixer - 3,2 kg, šlehač - 3,6 kg		

www.robot-coupe.cz
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ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Ruční ponorné kombinované mixery a šlehače
MP Combi ULTRA
* Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
* Motorový blok, noha, zvon a nůž, metly z nerezové oceli.
* Odnímatelné metly, odnímatelná noha, rozebíratelný nerezový zvon a nůž.
* Kovová převodovka - velmi odolná při přípravě palačinkového těsta a bramborové kaše.
			
Součástí dodávky: mixovací nůž, metly, držák na zavěšení, montážní klíč

EASY PLUG systém výměny
přívodní šňůry.

Cena bez DPH v Kč RS

MP 350 Combi ULTRA

34860
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost mixeru:
rychlost šlehače:
délka nohy mixeru:
délka metel:
Ø motor. jednotky:
váha:		

do 50 l				
230 V/440 W			
plynulá regulace rychlosti 1500 - 9000 ot./min.
plynulá regulace rychlosti 250 - 1500 ot./min.
350 mm
celk. délka mixeru:
790 mm
280 mm
celk. délka šlehače:
805 mm
125 mm				
mixer - 5,9 kg/šlehač - 6,1 kg

21 200,00       I

do 50 l

PŘÍSLUŠENSTVÍ
27355

míchací nástavec
150 - 510 ot./min., Ø 175 mm, délka metly 610 mm

10 740,00       I

MP 450 Combi ULTRA

34870
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost mixeru:
rychlost šlehače:
délka nohy mixeru:
délka metel:
Ø motor. jednotky:
váha:		

do 100 l				
230 V/500 W			
plynulá regulace rychlosti 1500 - 9000 ot./min.
plynulá regulace rychlosti 250 - 1500 ot./min.
450 mm
celk. délka mixeru:
890 mm
280 mm
celk. délka šlehače:
840 mm
125 mm				
mixer - 6,1 kg/šlehač - 6,4 kg

22 960,00       I

do 100 l

PŘÍSLUŠENSTVÍ
27355

míchací nástavec
150 - 510 ot./min., Ø 175 mm, délka metly 610 mm

10 740,00       I

Ruční ponorné šlehače
MP FW Ultra
* Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
* Motorový blok a metly z nerezové oceli.
* Odnímatelné metly.
* Kovová převodovka - velmi odolná při přípravě palačinkového těsta a bramborové kaše. 				
									
Součástí dodávky: metly/a, držák nerez na zavěšení
Cena bez DPH v Kč RS

MP 450 FW ULTRA

34880

17 890,00       I

Vhodné především pro přípravu rajčatového protlaku, majonézových a salátových dresinků, čokoládové
pěny, palačinkového těsta, šlehání bílků a přípravu bramborové kaše.
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost:		
délka metel:
celková délka:
Ø motor. jednotky:
váha:		
27355

do 100 l
230 V/500 W
plynulá regulace rychlosti 250 -1500 ot./min.
280 mm
800 mm
125 mm
6,5 kg
10 740,00

Míchací ocelová metla viz. strana 102

MP 450 XL FW ULTRA

34280

I

21 630,00       I

* Vhodné pro rozmíchání sušených produktů - instantních polévek, omáček, bramborové kaše a koření.
max. zprac. množství:
napětí/příkon:
rychlost:		
délka metel:

do 150 l		
230 V/500 W		
plynulá regulace rychlosti 150 - 510 ot./min.
610 mm		
délka metel vč. převodovky: 690 mm		
celková délka:
1210 mm		
Ø motor. jednotky:
175 mm		
váha:		
6,8 kg		

www.robot-coupe.cz
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Cena bez DPH v Kč RS

Míchací ocelová metla pro mixery MP Combi
určeno pro mixery:		
		
max. zprac.množ.:		
rychlost:		
délka metly:		
průměr metly:
celková délka:		
dodáváno vč. převodovky

27355

10 740,00     I

MP 350 Ultra Combi; MP 450 Ultra Combi; FW 450 Ultra
do 150 l
150 - 510 ot/min.
610 mm
175 mm
690 mm

* určeno pouze pro míchání
* vhodné pro rozmíchání sušenych výrobků, polévek
* vhodné pro připravu omáček
* vhodné pro rozmíchání koření

PŘÍSLUŠENSTVÍ - Nerezové držáky na nádoby
Nastavitelné:
27363

pro nádoby s Ø 330 - 650 mm

7 120,00

I

27364

pro nádoby s Ø 500 - 1000 mm

7 120,00

I

27365

pro nádoby s Ø 850 - 1300 mm

7 780,00

I

2 050,00

I

Univerzální:
pro jakýkoli průměr nádoby k uchycení na její okraj

27358

PLYNULÁ REGULACE RYCHLOSTI
Rychlost pro mixer

* polévky, zeleninové a ovocné kaše, omáčky
* emulze

Rychlost pro šlehač
* míchání rajčatového protlaku, ocet
* mixování ingrediencí pro kuskus, rýžové saláty
* šlehání bílků, příprava čokoládové pěny
* rmutování smetanových brambor a hnětení těsta na koblihy
* příprava majonézových a salátových dresinků

Rychlost pro míchací nástavec - ocelová metla
* vhodné pro rozmíchání
sušených výrobků, polévek
* vhodné pro přípravu omáček
* vhodné pro rozmíchání koření
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