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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

Pozrieť video

kód hrúbka (mm) €

234747 10 136,00
234730 8 136,00

 – Vhodné pre krájače 231807 a 231852.
 – Hliníkový kotúč, nože z nehrdzavejúcej ocele
 – Je potrebné ho používať súčasne s kotúčom na plátky  
(234730 + 280218, 234747 + 280225).

KOTÚČ NA KOCKY

kód hrúbka (mm) €

234761 10 107,00
234754 8 117,00

 – Vhodné pre krájače 231807 a 2319852.
 – Hliníkový kotúč, nože z nehrdzavejúcej ocele
 – Je potrebné ho používať súčasne s kotúčom na plátky  
(234754 + 280218, 234761 + 280225).

KOTÚČ NA HRANOLČEKY

kód - hrúbka (mm) €

280423 DQ-3 3 110,00

 – Vhodné pre krájače 231807 a 231852.
 – Hliníkový kotúč, nože z nehrdzavejúcej ocele.

KOTÚČ NA REZANCE

kód    €

280621     78,50

 – Vhodné pre krájače 231807 a 231852.
 – Kotúč z nehrdzavejúcej ocele.

KOTÚČ V NA STRÚHANIE ZEMIAKOV

ELEKTRICKÝ KRÁJAČ NA ZELENINU PROFI LINE  
SO SÚPRAVOU 5 KOTÚČOV

 – Ideálny na krájanie veľkého množstva zeleniny.
 – Obsahuje 5 kotúčov, ktoré poskytujú rôzne rezné efekty: 
plátky 2 a 4 mm a hobliny 3, 5 a 7 mm.

 – Veľký otvor s rukoväťou na vkladanie veľkých kusov zeleniny.
 – Malý otvor na vkladanie menšej zeleniny.
 – Telo je vyrobené z hliníka.
 – 2 bezpečnostné prvky: západka skrutky zaisťuje kryt  
a elektromagnetický senzor (otvorenie krytu vypne zariadenie).

 – Rýchlosť: 295 ot./min.
 – Hmotnosť: 24 kg.

kód V W mm €

231807 230 550 540x240x(H)450 702,00

Obsahuje 5 rôznych kotúčov
rezné efekty: plátky 2 a 4 mm

a hobliny 3, 5 a 7 mm

Veľký otvor s rukoväťou
na vkladanie veľkých
kusov zeleniny

Malý otvor na vkladanie
menšej zeleniny

13600do 10700

7850 11000

70200
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149k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód mm €

280690 400x250x(H)90 41,00

 – Kapacita na 18 kotúčov.
 – Cena nezahŕňa kotúče.

STOJAN NA 18 KOTÚČOV PRE KRÁJAČE ZELENINY

kód V W mm €

231852 230 750 500x250x(H)470 913,00

Pozrieť video

kód - hrúbka (mm) €

280294 DT-2 2 75,50
280300 DT-3 3 75,50
280416 DT-5 4.5 75,50
280317 DT-7 7 75,50

 – Vhodné pre krájače 231807 a 231852.
 – Kotúč z nehrdzavejúcej ocele.

KOTÚČ NA HOBLINY

kód - hrúbka (mm) €

280096 DF-1 1 85,00
280102 DF-2 2 85,00
280126 DF-4 4 85,00
280201 DF-6 6 85,00
280218 DF-8 8 85,00
280225 DF-10 10 85,00

 – Vhodné pre krájače 231807 a 231852.
 – Hliníkový kotúč, nože z nehrdzavejúcej ocele.

KOTÚČ NA PLÁTKY

 – Určený na krájanie veľkého množstva zeleniny.
 – Veľký otvor ø165 mm na vkladanie veľkých kusov zeleniny.
 – Malý otvor na dlhé zeleniny, ako je mrkva, uhorky, ø55 mm.
 – Telo krájacej komory je z hliníkovej zliatiny, spodná časť tela  
je z nehrdzavejúcej ocele.

 – Pohodlné uchopenie prítlačného prvku.
 – Ventilovaný výkonný motor s výkonom 750 W = 1 kW.
 – Nízkonapäťové tlačidlá ovládajúce funkcie STOP, ŠTART (24 V).
 – 2 bezpečnostné prvky: vypnutie otáčania pri uvoľnení prítlaku  
a tiež po zdvihnutí horného krytu komory.

 – Automatické spustenie otáčania po znížení tlaku.
 – Jednoduchá a rýchla výmena strúhacích kotúčov.
 – V súprave 5 kotúčov: 
– plátky 2 mm (kotúč s 3 čepeľami). 
– plátky 4 mm (kotúč s 2 čepeľami). 
– hobliny 3 mm. 
– hobliny 5 mm. 
– hobliny 7 mm. 
– vyhadzovací kotúč.

 – 4 gumové nekĺzavé nohy.
 – Rýchlosť: 300 ot./min.
 – Hmotnosť: 25 kg.

ELEKTRICKÝ KRÁJAČ S VEĽKÝM VKLADACÍM 
OTVOROM SO SÚPRAVOU 5 KOTÚČOV

Obsahuje 5 kotúčov, ktoré 
poskytujú rôzne rezné 

efekty: plátky 2 a 4 mm
a hobliny 3, 5 a 7 mm

75508500

4100

91300
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

Bezpečnosť
dva bezpečnostné mikrospínače
v polohe nádoby a viečka 
- po odstránení veka a / alebo nádoby
sa motor  automaticky zastaví

Prispôsobené intenzívnej
a bezproblémovej prevádzke
pevná oceľová konštrukcia
z nerezu a hliníka poskytuje
vysokú pevnosť a odolnosť

Efektívnosť a výkonnosť
programovateľný čas a tlačidlo  
pulznej práce. 
Spiatočná rotácia pre miešanie produktov
Podľa cieľov možnosť požiť hladké čepele 
alebo voliteľných dierkovaných čepelí 

do 1 95000



1050834 1050853 1050832 1050850

151k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód typ nádoba 
(l)

škrabka počet 
prevodov

rýchlosť 
noža (ot/min)

V W mm nádoba 
(mm)

váha - krájač 
(kg)

váha-kuter 
(kg)

€

 emulgátor 5,5 ÁNO 10 300-3000 230 1500 286x387x(H)487 Ø240x(H)150 26,5 18 * *
1050853 emulgátor 8 ÁNO 10 300-3000 230 1500 286x387x(H)517 Ø240x(H)199 27,6 19 2 800,00
1050832 kuter 5,5 – 2 1500 i 3000 230 1500 286x387x(H)439 Ø240x(H)150 29,7 18 1 950,00
1050850 kuter 8 – 2 1500 i 3000 230 1500 286x387x(H)473 Ø240x(H)199 30,8 18,9 2 090,00

KUTRE A EMULGÁTORY

 – Zariadenie je určené na krájanie, sekanie, mletie a miešanie 
všetkých druhov výrobkov, ako sú zelenina a bylinky, surové a varené 
mäso, ryby, ovocie, orechy, kocky ľadu a miesenie všetkých druhov 
cesta.

 – Ideálne na prípravu peny, pyré, omáčok, polievok a mletého mäsa na 
fašírky alebo tatarák, zemiakovú kašu, zeleninu a dokonca aj ovocie, 
maslo, napríklad s prídavkom byliniek, majonézy, a dokonca aj na 
miesenie cesta alebo práškového cukru a mandľovej hmoty

 – Emulgátory sú určené predovšetkým na prácu s tekutinami
 – Emulgátory sú navyše vybavené ručnou škrabkou, ktorá umožňuje 
ešte rovnomernejšie zmiešanie

 – Odnímateľná nádoba z nehrdzavejúcej ocele (5,5 alebo 8 litrov  
v závislosti od modelu) s polykarbonátovým vekom a otvorom na 
pridávanie prísad, počas prevádzky zariadenia

 – Bezpečnostné systémy, ktoré neumožňujú zapnutie rotácie motora, 
keď modul emulgátora alebo krájača nie sú namontované na bloku 
motora alebo ak sú nainštalované nesprávne

 – Dodatočný bezpečnostný mikrospínač blokujúci rotáciu noža  
s odstráneným alebo nesprávne nainštalovaným vekom nádoby

 – Súčasťou balenie je zúbkovaný nôž
 – Blok motora je vyrobený z prvotriednej hliníkovej zliatiny
 – Vysoká tesnosť krytu zabraňuje zaplaveniu motora

 – Emulgátory sú vybavené moderným elektronickým grafickým 
panelom s mnohými užitočnými funkciami a informáciami o činnosti 
zariadenia:

 – Funkcia rozpoznania správne nainštalovaného modulu
 – Pre rôzne typy prísad a produktov môžete zvoliť až 10 rýchlostí 
rotácie nožov

 – Funkcia spätného otáčania je ideálna napríklad pri vyberaní 
spracovaného produktu

 – Pulzná funkcia užitočná pri sekaní jemných produktov, aby sa 
nerozdrvili na kašu

 – Grafický ukazovateľ rýchlosti s indikáciou čísla rýchlosti a otáčok  
za minútu

 – Možnosť nastaviť čas práce
 – Výkonné motory s technológiou BRUSHLESS efektívne udržiavajúce 
krútiaci moment v každom z 10 rozsahov otáčok

 – Ďalšie funkcie FORCE CONTROL: umožňujú pozorovania  
až 4 prevádzkových parametrov zariadenia: 
- prúd motora 
- výkon motora v danom okamihu 
- teplota v elektronickom module IGBT 
- teplota vo vnútri krytu motora 

PRÍSLUŠENSTVO
kód  €

2053058 Hladký nôž pre kuter K-52, emulgátor KE-5V a multifunkčné zariadenia CK-35V a CK-45V.
Hlavne sa odporúča na sekanie surového mäsa a vláknitých výrobkov

177,00

2053935 Hladký nôž pre kuter K-82, emulgátor KE-8V a multifunkčné zariadenia CK-38V a CK-48V.
Hlavne sa odporúča na sekanie surového mäsa a vláknitých výrobkov

353,00

2053063 Perforovaný nôž pre kuter K-52, emulgátor KE-5V a multifunkčné zariadenia
CK-35V a CK-45V. Odporúča sa hlavne na šľahanie bielkov a prípravu omáčok

159,00

2053940 Perforovaný nôž pre kuter K-82, emulgátor KE-8V a multifunkčné zariadenia
CK-38V a CK-48V. Odporúča sa hlavne na šľahanie bielkov a prípravu omáčok

353,00

2053091 Zúbkovaný nôž pre kuter K-52, emulgátor KE-5V a multifunkčné zariadenia
CK-35V a CK-45V. Odporúča sa hlavne na miesenie cesta a na všeobecné použitie

194,00

2053930 Zúbkovaný nôž pre kuter K-82, emulgátor KE-8V a multifunkčné zariadenia
CK-38V a CK-48V. Odporúča sa hlavne na miesenie cesta a na všeobecné použitie

389,00

2059417 Škrabka na emulgátor KE-5V a multifunkčné zariadenia CK-35V a CK-45V 71,00
2053960 Škrabka na emulgátor KE-8V a multifunkčné zariadenia CK-38V a CK-48V 85,00

do 
7100



152

DY
NA

MI
CK

É Z
AR

IA
DE

NI
A

Maximálna efektívnosť a pohodlie pri práci!
Modely ULTRA s brusheless technológiou:

 – sú vysoko efektívne, pretože pracujú s rovnakým 
výkonom v celom rozsahu otáčok.

 – zaručiť jednotné a opakovateľné výsledky 
rezania a znižujú straty na produkte vďaka 
exkluzívnemu systém kontroly sily tlaku  
(Force Control System)

 – vyznačujú sa lepšou tesnosťou krytu vzhľadom 
na to, že nie je nutná ventilácia, čo tiež znižuje 
emisie hluku a zvyšuje pohodlie pri práci

Široká škála použitia
– 5-stupňová regulácia rýchlosti!
pre výrobky s rôznymi štruktúrami
(tvrdá koreňová zelenina
a mäkké paradajky, banány)

Maximálne pohodlie používateľa
bočný výstup na nakrájanú zeleninu
poskytuje lepšiu ergonómiu práce
aj na užšej pracovnej doske.
Veľmi intuitívny elektronický 
ovládací panel.

Dvojitá ochrana
pred nehodami
dva bezpečnostné 
mikrospínače:
po nadvihnutí krytu a/alebo 
zdvihnutie prítlačného prvku
sa motor automaticky vypne.

do 2 72000
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153k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

 – Zariadenie určené najmä na krájanie zeleniny zvlášť jemných 
produktov a ich tvarovanie do daného tvaru pomocou širokej škály 
diskov a mriežok dostupných ako VOLITEĽNÁ VÝBAVA

 – Možnosť získať plátky, hranolky, tyčinky rôznej hrúbky, kocky  
a hranolky

 – Model CA-41V na krájanie malých hláv kapusty
 – Nový, intuitívny a elektronicky ovládaný panel, uľahčujúci prácu 
obsluhe s veľkým počtom dôležitých funkcií

 – Na výber až 5 rýchlostí rotácie noža, vhodných na rôzne druhy zeleniny
 – Výkonné motory s technológiou BRUSHLESS efektívne udržiavajúce 
krútiaci moment

 – Kontrola reznej sily, zaručujúca identické rezy najvyššej kvality
 – Funkcia SENCO FORCE upozorňujúca na preťaženie motora
 – Funkcia FORCE CONTROL označuje výkon motora

 – Ďalšie funkcie FORCE CONTROL: 
– prúd motora 
– momentálny výkon motora 
– teplota v elektronickom module IGBT 
– teplota vo vnútri krytu motora

 – Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a hliníkového tlakového odliatku, 
vyznačuje sa vysokou odolnosťou a je prispôsobený intenzívnej práci

 – Priemer disku: 205 mm
 – Rýchlosť: 300 - 1 000 ot./min
 – Vybavený veľkým podávačom na zeleninu: 136 cm² alebo 286 cm²
 – Konštrukcia noža zaisťuje opakovateľné rezy
 – Bočný výstup na nakrájanú zeleninu umožňuje umiestnenie krájača 
na úzkej pracovnej doske

 – Profilovaný evakuačný disk zvyšujúci efektivitu zariadenia
 – Kapacita až 650 kg/hod
 – Ľahko odnímateľné veko s posúvačom
 – Dvojitá ochrana proti nehodám: po odstránení krytu a / alebo 
zdvihnutí posúvača sa motor automaticky vypne

ELEKTRICKÝ KRÁJAČ NA ZELENINU S ELEKTRONICKÝM 
GRAFICKÝM OVLÁDACÍM PANELOM CA-3V A CA41V - 5 RÝCHLOSTÍ

kód otvor hlavy 
(cm2)

kapacita 
(kg)

V W mm kg €

1050784 136 do 500 230 1500 391x409x(H)552 24 2 720,00
1050796 286 200-650 230 1500 391x400x(H)652 27 3 180,00
1050123 Rúrový podávač - nástavec na dlhú zeleninu 919,00

Veľký podávač
na zeleninu:
136 cm² alebo 286 cm²

Malý podávač 
na zeleninu
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Malý podávač 
na zeleninu

Maximálna efektívnosť a pohodlie práce!
Modely ACTIVE s brusheless technológiou:

 – sú vysoko efektívne
 – zaručujú jednotné a opakovateľné výsledky 
rezania a znižujú straty na produkte vďaka 
exkluzívnemu kontrolnému systému prítlačnej 
sily (Force Control System)

 – vyznačuje sa lepšou tesnosťou krytu vzhľadom 
na to, že nie je nutná ventilácia, čo tiež znižuje 
emisie hluku a zvyšuje pohodlie pri práci

 – sú ľahko použiteľné vďaka novému, 
ergonomickému ovládaciemu panelu

Varovanie pred preťažením
– Vizuálny a zvukový alarm 
Force Control

Dvojitá ochrana
pred nehodami
dva bezpečnostné mikrospínače:
po nadvihnutí krytu a/alebo 
zdvihnutie prítlačného prvku
sa motor automaticky vypne

Veľký podávač
na zeleninu:
136 cm² alebo 286 cm²

do 1 42000



1050700 1050719

155k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód otvor hlavice 
(cm2)

kapacita 
(kg)

V W mm kg €

1050700 136 150-450 230 550 389x405x(H)544 21 1 420,00
1050701 136 150-450 230 550 389x405x(H)544 21 1 420,00
1050719 286 200-650 230 550 391x396x(H)653 24 2 230,00
1050721 286 200-650 230 550 391x396x(H)653 24 2 230,00
1050122 Hlava krájača zeleniny s veľkým otvorom o ploche 286 cm²,

na krájanie veľkého množstva zeleniny a dokonca aj celých malých hláv kapusty
989,00

 – Zariadenie je určené na spracovanie veľkého množstva zeleniny, 
najmä jemných produktov a získanie požadovaného tvaru 
pomocou širokej škály diskov a mriežok dostupných ako voliteľné 
príslušenstvo - možnosť získať rôzne hrúbky plátkov, hoblín, 
tyčiniek, kociek a hranoliek

 – Modely CA-41 na krájanie malých hláv kapusty
 – Nový, intuitívny a elektronicky ovládaný panel
 – Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a tlakového liateho hliníka  
s vysokou odolnosťou a prispôsobenému intenzívnej práci

 – Prístroj je vybavený veľkým podávačom na zeleninu: 136 cm²  
alebo 286 cm² (v závislosti od modelu)

 – Konštrukcia noža zabezpečuje opakujúce sa rezy

 – Bočný výstup na nakrájanú zeleninu umožňuje umiestnenie krájača 
na úzkej pracovnej doske

 – Kapacita: od 150 do 650 kg/h
 – Rýchlosť: 365 ot./min
 – Ľahko odnímateľné veko s posúvačom
 – Dvojitá ochrana proti úrazom: po odstránení krytu a / alebo zdvihnutí 
posúvača sa motor automaticky vypne

 – Kapacita: 
– pre 1050700 a 1050701 je to 150-450 kg 
– pre 1050719 a 1050721 je to 200-650 kg

ELEKTRICKÝ KRÁJAČ NA ZELENINU S ELEKTRONICKÝM OVLÁDACÍM 
PANELOM RADY CA-31 A CA-41
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Väčšia kapacita!
2 rýchlosti a vysoko efektívny 
podávač na jednorazové 
spracovanie veľkého množstva 
výrobkov

4 24000



157k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód otvor hlavy 
(cm2)

kapacita 
(kg)

V W mm kg €

1050738 273 500-1000 230 750 430x420x(H)810 29,5 4 240,00

 – Zariadenie je určené na spracovanie veľkého množstva zeleniny, 
najmä jemných produktov a získanie požadovaného tvaru 
pomocou širokej škály diskov a mriežok dostupných ako voliteľné 
príslušenstvo - možnosť získať rôzne hrúbky plátkov, hoblín, 
tyčiniek, kociek a hranoliek

 – Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a tlakového liateho hliníka  
s vysokou odolnosťou a prispôsobenému intenzívnej práci

 – Prístroj je vybavený veľkým podávačom na zeleninu a bočným 
výstupným otvorom pre spracovaný výrobok

 – Konštrukcia noža zabezpečuje opakujúce sa rezy

 – Ľahko použiteľný nový, vodotesný, elektronicky ovládaný panel
 – Dve pracovné rýchlosti: 
– 365 ot./min - na presné krájanie 
– 730 ot./min - pre maximálnu produktivitu

 – Kapacita: 500/1000 kg/h
 – Nakladací otvor: 273 cm²
 – Priemer disku: 205 mm
 – Ľahko odnímateľná páka a kryt pre ľahké čistenie
 – Precízny bezpečnostný systém proti otvoreniu veka
 – Hmotnosť: 29,5 kg

ELEKTRICKÝ KRÁJAČ NA ZELENINU S VYSOKOU KAPACITOU  
S ELEKTRONICKÝM OVLÁDACÍM PANELOM CA-62
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód    určenie €

1010205 Kotúč na stĺpiky FCE-2 + 2x2 mm Vytvára efekt „Julienne“. Zeler, petržlen, mrkva atď. 145,00
1010210 Kotúč na stĺpiky FCE-4 + 4x4 mm Vytvára efekt „Julienne“. Zeler, petržlen, mrkva atď. 145,00
1010405 Kotúč na stĺpiky FCE-8 + 8x8 mm Vytvára efekt „Julienne“. Zeler, petržlen, mrkva atď. 169,00

kód    určenie €

1010350 Mriežka na hranolky FFC-8 + 8 mm V kombinácii s diskom FC-8 vám umožní získať hranolky 125,00
1010355 Mriežka na hranolky FFC-10 + 10 mm V kombinácii s diskom FC-10 vám umožní získať hranolky 125,00
1010364 Mriežka na kocky FMC-14D 14x14 mm V kombinácii s diskom FC-14D umožňuje získať kocku 14x14x14 mm 122,00
1010375 Mriežka na kocky FMC-20 + 20x20 mm V kombinácii s diskom FC-20 umožňuje získať kocku 20x20x20 mm 125,00
1010380 Mriežka na kocky FMC-25 + 25x25 mm V kombinácii s diskom FC-25 umožňuje získať kocku 25x25x25 mm 125,00

kód    určenie €

1010215 Kotúč na krájanie FC-1 + 1 mm Uhorky, mrkva a zemiakové lupienky 105,00
1010220 Kotúč na krájanie FC-2 + 2 mm Uhorky, mrkva, cibuľa a zemiakové lupienky 105,00
1010224 Kotúč na krájanie FC-3D 3 mm Uhorky, mrkva, cibuľa a zemiakové lupienky 108,00
1010227 Kotúč na krájanie FC-6D 6 mm Uhorky, mrkva, cibuľa, zemiakové lupienky, biela kapusta a ďalšie 108,00
1010409 Kotúč na krájanie FC-8D 8 mm Uhorky, mrkva, cibuľa, zemiakové lupienky, biela kapusta a ďalšie 108,00
1010410 Kotúč na krájanie FC-10D 10 mm Uhorky, mrkva, cibuľa, zemiakové lupienky, biela kapusta a ďalšie 108,00
1010411 Kotúč na krájanie FC-14D 14 mm Uhorky, mrkva, cibuľa, zemiakové lupienky, biela kapusta a ďalšie 122,00
1010252 Kotúč na krájanie FC-20 + 20 mm Uhorky, mrkva, cibuľa, zemiakové lupienky, biela kapusta a ďalšie 125,00
1010247 Kotúč na krájanie FC-20 + 25 mm Uhorky, mrkva, cibuľa, zemiakové lupienky, biela kapusta a ďalšie 125,00

1010406 Kotúč na krájanie FCC-2 + 2 mm Zakrivená čepeľ umožňuje presné rezanie jemných výrobkov:
paradajky, pomaranče, banány, citróny atď. 112,00

1010403 Kotúč na krájanie FCC-3 + 3 mm Zakrivená čepeľ umožňuje presné rezanie jemných výrobkov:
paradajky, pomaranče, banány, citróny atď. 112,00

1010404 Kotúč na krájanie FCC-5 + 5 mm Zakrivená čepeľ umožňuje presné rezanie jemných výrobkov:
paradajky, pomaranče, banány, citróny atď. 112,00

1010295 Kotúč vrúbkované plátky FCO-2 + 2 mm Drážkovaná čepeľ vám umožní získať vrúbkované plátky uhoriek, mrkvy, zemiakov atď. 125,00
1010300 Kotúč vrúbkované plátky FCO-3 + 3 mm Drážkovaná čepeľ vám umožní získať vrúbkované plátky uhoriek, mrkvy, zemiakov atď. 125,00
1010408 Kotúč vrúbkované plátky FCO-6 + 6 mm Drážkovaná čepeľ vám umožní získať vrúbkované plátky uhoriek, mrkvy, zemiakov atď. 125,00

    Kotúče pre staršie modely CA-301, 401, 601
1010222 Kotúč na krájanie FC-3 + 3 mm Uhorky, mrkva, cibuľa a zemiakové lupienky 105,00
1010407 Kotúč na krájanie FC-6 + 6 mm Uhorky, mrkva, cibuľa, zemiakové lupienky, biela kapusta a ďalšie 98,50
1010400 Kotúč na krájanie FC-8 + 8 mm Uhorky, mrkva, cibuľa, zemiakové lupienky, biela kapusta a ďalšie 98,50
1010401 Kotúč na krájanie FC-10 + 10 mm Uhorky, mrkva, cibuľa, zemiakové lupienky, biela kapusta a ďalšie 98,50
1010402 Kotúč na krájanie FC-14 + 14 mm Uhorky, mrkva, cibuľa, zemiakové lupienky, biela kapusta a ďalšie 113,00

do 14500

do 12200

do 9850
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kód     určenie €

1010390 Sada na zemiakové pyré FP Mačkadlo na zemiakovú kašu, použiteľné iba s krájacím kotúčom na plátky 166,00

PRE MODELY SÉRIE
CA-31, CA-41

PRE MODELY SÉRIE
CA-31, CA-41

kód    určenie €

1010318 Trecí kotúč SH-1 1 mm Strúhací disk na chlieb, tvrdý syr, čokoládu atď. 74,50
1010320 Kotúč na hobliny SH-2 2 mm Kotúč na hobliny zo zeleniny, pizza syra, orechov, mandlí 74,50
1010315 Kotúč na hobliny SH-3 3 mm Kotúč na hobliny zo zeleniny, pizza syra, orechov, mandlí 74,50
1010322 Kotúč na hobliny SH-4 4 mm Kotúč na hobliny zo zeleniny, pizza syra, orechov, mandlí 74,50
1010324 Kotúč na hobliny SH-6 6 mm Kotúč na hobliny zo zeleniny, pizza syra, orechov, mandlí 74,50
1010326 Kotúč na hobliny SH-7 7 mm Kotúč na hobliny zo zeleniny, pizza syra, orechov, mandlí 74,50
1010328 Trecí kotúč SH-8 8 mm Strúhací disk na chlieb, tvrdý syr, čokoládu atď. 74,50

kód             €

1010204           54,50

 – Ideálny na ukladanie diskov a mriežok
 – Na 10 diskov

STOJAN NA DISKY A MRIEŽKY

kód    €

1010361 Súprava na umývanie mriežky FMC-8 102,00
1010366 Súprava na umývanie mriežky FMC-10 102,00

1010359 Držiak na umývaciu súpravu
QC-8 a QC-10 64,00

kód mm €

1050063 666x686x(H)400 378,00

 – Základňa umožňuje umiestniť zariadenie v optimálnej pracovnej 
výške a nastavenie GN nádoby priamo na výstupe krájača

 – Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 – Vybavený 2 kolieskami pre ľahký transport

MOBILNÁ ZÁKLADŇA PRE KRÁJAČ  
A MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA

kód    určenie €

1010362 Mriežka na kocky FMC-8D 8x8 mm V kombinácii s kotúčom FC-8D umožní získať kocku 8x8x8 mm 122,00
1010363 Mriežka na kocky FMC-10D 10x10 mm V kombinácii s kotúčom FC-10D umožní získať kocku 10x10x10 mm 122,00

16600

37800

5450do 
6400

12200

7450



160

DY
NA

MI
CK

É Z
AR

IA
DE

NI
A

Široká škála použitia
– 5-stupňová regulácia rýchlosti!
pre výrobky s rôznymi štruktúrami
(tvrdá koreňová zelenina
a mäkké paradajky, banány)

Bezpečnosť
Dvojitá ochrana pred nehodami
dva bezpečnostné mikrospínače:
po nadvihnutí krytu a/alebo 
zdvihnutie prítlačného prvku
sa motor automaticky vypne

do 3 36000



161k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód kapacita 
(kg/h)

otvor 
(cm²)

objem 
emulgátora (l)

V W rozmery krájača 
(mm)

rozmery kutera 
(mm)

hmotnosť - krájač 
(kg)

hmotnosť - kuter 
(kg)

€

1050752 100-450 136 5,5 230 1500 391x409x(H)552 286x387x(H)487 26,5 18 3 360,00
1050808 100-450 136 8 230 1500 391x409x(H)552 286x387x(H)517 27,6 19 3 780,00
1050769 200-650 286 5,5 230 1500 391x400x(H)652 286x387x(H)487 29,7 18 3 890,00
1050821 200-650 286 8 230 1500 391x400x(H)652 286x387x(H)517 30,8 18,9 4 240,00

 – Hlava krájača na zeleninu na krájanie zeleniny, najmä jemných 
výrobkov, a na ich tvarovanie do vybraného tvaru pomocou širokej 
škály diskov a mriežok, ktoré sú k dispozícii ako VOLITEĽNÁ VÝBAVA

 – Hlava je vyrobená z hliníkového tlakového odliatku, vyznačuje sa 
vysokou odolnosť a je prispôsobená intenzívnej práci

 – Veľký otvor na zeleninu: 136 cm² alebo 286 cm²
 – Bočný vývod pre spracovaný výrobok, ktorý umožňuje umiestniť 
zariadenie na malú pracovnú plochu

 – Až 5 rýchlostí krájania od 300 do 1 000 ot./min
 – Profilovaný evakuačný disk zvyšujúci efektivitu zariadenia
 – Kapacita: od 100 do 650 kg / hod. (v závislosti od modelu)
 – Veľký nakladací otvor s plochou 286 cm²
 – Ľahko odnímateľná páka a kryt
 – Nádoba emulgátora určená na drvenie, sekanie, mletie a miešanie 
všetkých druhov výrobkov, ako je zelenina a bylinky, surové a varené 
mäso, ryby, ovocie, orechy, kocky ľadu a miesenie všetkých druhov 
cesta

 – Perfektné na prípravu peny, pyré, omáčok, polievok a mletého mäsa 
na fašírky alebo tatarák, zemiakovej kaše, zeleniny a ovocia, masla, 

napríklad s bylinkami, majonézou, a dokonca aj na prípravu cesta 
alebo práškového cukru a mandľovej hmoty

 – K dispozícii je 10 rýchlostí od 300 do 3000 ot./min
 – Výkonné motory s technológiou BRUSHLESS efektívne udržiavajúce 
krútiaci moment v každom z 10 rozsahov otáčok

 – Funkcia reverznej rotácie (iba pre modul emulgátora) vhodná napr. 
pri vyberaní hotového produktu

 – Pulzná funkcia užitočná pri sekaní jemných produktov tak, aby  
sa nerozomleli na kašu (iba pre modul emulgátora)

 – Vysoká tesnosť krytu zabraňuje zaplaveniu motora
 – Odnímateľná nádoba z nehrdzavejúcej ocele (5,5 alebo 8 litrov 
v závislosti od modelu) s polykarbonátovým vekom s otvorom, 
umožňujúcim pridávať prísady, keď je zariadenie v prevádzke

 – Zúbkovaný nôž súčasťou balenia
 – Škrabka na ďalšie miešanie a vyberanie spracovaného produktu  
zo stien nádoby

 – Blok s motorom s novým elektronickým grafickým panelom
 – Hladina hluku: <70 dB
 – Priemer disku: 205 mm

MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE S ELEKTRONICKÝM GRAFICKÝM 
OVLÁDACÍM PANELOM SÉRIE CK
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

SITKO DO HRDLA TYPU „UNGER”
 – Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 
 – Možnosť umývania v umývačke riadu
 – Vhodné pre hrdlá typu „Unger” s rezacou jednotkou (1050216)

SITKO PRE MLYNEC S VEĽKOU KAPACITOU

Enterprise

Obojstranný nôž

Jednostranný nôž

Krájač

Unger

kód typ   mm hmotnosť (kg) €

1050215 Enterprise jeden rez 200x200x(H)245 6,5 636,00
1050216 Unger dvojitý rez 200x200x(H)245 6,7 671,00

kód mm V W €

1050210 310x440x(H)480 230 740 1 630,00

MLYNEC NA MÄSO S VEĽKOU KAPACITOU AŽ 280 KG/H

 – Zaujímavé riešenie pre zákazníka, ktorý sa chce rozhodnúť sám  
o jednotlivých položkách vybavenia mlynčeka na mäso.

 – Zvlášť je potrebné objednať pohonnú jednotku a osobitne hrdlo  
s rezacím príslušenstvom, ktoré je k dispozícii v dvoch variantoch: 
„ENTERPRISE” a „UNGER“. Obe zostavy sú vyrobené z nehrdzavejú-
cej ocele a sú štandardne vybavené šnekom a sitkom s otvormi  
ø 6 mm. Líšia sa však nožom, ktorý môže mať hrany na rezanie  
na jednej strane alebo na oboch.

 –

HRDLO S REZNOU JEDNOTKOU PRE POHON PS-22

POHON NA MLYNEC NA MÄSO S VEĽKOU  
KAPACITOU PS-22

 – Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 – Prvky mlecej jednotky: 
– Šnek 
– Nôž s reznou hranou na jednej strane 
– Sitko s otvormi ø6 mm, celkovým priemerom 82 mm 
– Pohon a ďalšie sitká si prosím objednajte osobitne

 – Zásuvka na rýchlu a ľahkú montáž hrdla s rezacou jednotkou
 – Prepínač ŠTART a STOP
 – Odnímateľný podávač z nehrdzavejúcej ocele
 – Priemer nakladacieho otvoru: 60 mm
 – Posúvač z polypropylén
 – Telo vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 – Vybavený uzemneným elektrickým káblom dlhým 1,3 m
 – Hladina hluku: pod 70 dB
 – Hmotnosť: 30 kg

 – Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 
 – Možnosť umývania v umývačke riadu
 – Vhodné pre hrdlá typu „Enterprise” s rezacou jednotkou (1050215)

kód priemer oka (mm) priemer kotúča (mm) €

2051051 3 82 60,50
2051014 4,5 82 42,50
2051052 6 82 42,50
2051053 8 82 35,50

kód priemer oka (mm) priemer kotúča (mm) €

2051524 3 82 58,50
2051525 4,5 82 35,50
2051526 6 82 35,50
2051527 8 82 35,50

do 3550

do 3550

do 63600

163000
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Pozrieť video

 – Rýchly a tichý, ideálny pre všetky druhy kuchýň v reštauráciách, 
hoteloch, nemocniciach

 – Konštrukcia a ľahký odnímateľný kôš na zeleninu a ovocie vyrobené 
z nehrdzavejúcej ocele

 – Kompaktný dizajn umožňuje umiestnenie zariadenia pod stolové 
dosky so štandardnými rozmermi

 – 3 kolieska s brzdou, ktorá stabilizuje zariadenie počas prevádzky
 – Transparentné, odolné veko vybavené mechanizmom samočinného 
otvárania pre ľahký prístup do koša

 – Bezpečnostný mechanizmus - po otvorení veka sa cyklus 
automaticky zastaví

 – Kontrolka otvorenia dverí
 – Systém VCS deaktivuje a znovu aktivuje rotáciu koša, keď hmotnosť 
zeleniny nie je rovnomerne rozložená zabezpečuje zariadenie proti 
poškodeniu a personálu pred nehodami

 – Ľahko použiteľný, vodotesný ovládací panel
 – Elektronický časovač s 3 fixnými cyklami: 1, 2, 3 minúty
 – 2 otáčky motora: 350 alebo 900 ot./min
 – Pomalé otáčky, ideálne pre jemnú zeleninu, ako sú šaláty

ODSTREDIVKA NA ŠALÁT SÉRIA ES-200

kód 1000710
model ES-200
rozmery 540x750x(H)815 mm
objem 12 kg
kapacita 240-720 kg/h
výkon/napätie 550 W/230 V
hmotnosť 52 kg
€ 4 100,00

kód V W mm €

5410000 230 240 310x205x(H)360 595,00

 – Vzduchom chladený motor pre nepretržitú a efektívnu prevádzku
 – Elektronicky riadené otáčky až 6 300 otáčok za minútu
 – Špeciálne navrhnuté viečka nádob na buničinu zabraňujú upchatiu 
prístroja

 – Automatický systém vyhadzovania buničiny vplýva na predĺženie 
prevádzkovej doby prístroja

 – Objem nádoby na buničinu: 3 1/4 l
 – Prepínač turba na dočasné zvýšenie rýchlosti tiež umožňuje čistenie 
košíka a vyrovnáva možné vibrácie

 – Ľahké použitie a čistenie
 – Jednoduchá a intuitívna montáž a demontáž jednotlivých prvkov
 – Bezpečnostná poistka, ktorá po odstránení krytu znemožňuje 
otáčanie

 – Telo motora z nehrdzavejúcej ocele
 – Pevný košík
 – Hmotnosť: 5 kg

ODŠŤAVOVAČ

do 4 10000

59500
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ŠNEKOVÝ HRIADEĽNÔŽ NA MLYNČEKMRIEŽKA NA MLYNČEK

KAPACITA DO

kód V W mm €

210789 230 900 305x490x(H)607 682,00

 – Výkonný motor so špičkovým výkonom až 1100 W.
 – Maximálny výkon: do 250 kg/h.
 – Priemer mriežky: ø82 mm.
 – Hmotnosť: 31 kg

MLYNČEKY NA MÄSO TOP LINE 22

kód V W mm €

210772 230 550 264x420x(H)548 524,00

 – Výkonný motor so špičkovým výkonom až 735 W.
 – Maximálny výkon: do 150 kg/h.
 – Priemer mriežky: ø69,8 mm.
 – Hmotnosť: 24,5 kg

MLYNČEKY NA MÄSO TOP LINE 12

 – Vysokokvalitné profesionálne zariadenia určené na mletie
 – všetkých druhov mäsa bez kostí a kože
 – Telo vyrobené z vysokokvalitnej leštenej nehrdzavejúcej ocele
 – Odnímateľné hrdlo z chirurgickej ocele 304 18/10
 – Jednoduchá demontáž hrdla a všetkých vnútorných častí
 – na uľahčenie čistenia zariadenia
 – Motor s ochranou proti prehriatiu
 – Rýchlosť otáčok: 165 ot./min
 – Zariadenie je vybavené spätným chodom pre prípad upchatia 
hrdla

 – Tlačidlo Reset na ochranu zariadenia pred preťažením
 – Vkladací zásobník vyrobený z nehrdzavejúcej ocele

 – Stupeň ochrany IPX1
 – Pohodlná rukoväť na hornej strane tela na prenášanie
 – Nekĺzavé nohy
 – Obsah súpravy:  
– 2 antikorové mriežky s otvormi ø5 mm a ø8 mm pri modeli  
   210765 a ø6 mm a ø8 mm pri modeloch 210772 a 210789 
– Nôž a šnek z nehrdzavejúcej ocele 
– Plniaca násada na klobásy z polypropylénu 
– Prítlačný prvok vyrobený z polyetylénu

 – Nie sú určené na nepretržitú prevádzku (vypnúť po 45 minútach 
prevádzky na vychladnutie)

MLYNČEKY NA MÄSO TOP LINE

MLYNČEKY NA MÄSO TOP LINE 8
 – Výkonný motor so špičkovým výkonom až 550 W.
 – Okamžitá účinnosť: do 80 kg/h.
 – Priemer mriežky: ø62 mm.
 – Hmotnosť: 20,5 kg

kód V W mm €

210765 230 300 250x370x(H)490 420,00

kód určené pre mm €

210413 210765 ø5 20,00
210420 210765 ø8 20,00
210451 210772 ø6 22,50
210468 210772 ø8 22,50
210499 210789 ø6 25,00
210505 210789 ø8 25,00

kód určené pre €

210406 210765 16,50
210444 210772 20,00
210482 210789 17,50

kód určené pre €

210390 210765 74,50
210437 210772 77,00
210475 210789 84,50

Vkladací zásobník 
vyrobený z nehrdzavejúcej 

ocele

Spätný chod v prípade 
upchatia hrdla

Odnímateľné hrdlo 
z chirurgickej 

ocele 304 18/10

Tlačidlo Reset

Jednoduchá demontáž hrdla  
a všetkých vnútorných častí  

na uľahčenie čistenia zariadenia

do 7450

do 1650
do 2000

do 42000
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165k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

KAPACITA DO

kód určené pre €

282359 282199, 210802, 282200 11,00
282076 282007, 210819 15,50

NÔŽ NA MLYNČEK

kód určené pre mm €

282229 282199, 210802, 282200 ø8 22,00
282250 282199, 210802, 282200 ø3 22,00
282243 282199, 210802, 282200 ø4.5 22,00
282236 282199, 210802, 282200 ø6 22,00
282267 282199, 210802, 282200 ø2 25,00

 – ø70 mm.
MRIEŽKA NA MLYNČEK

282359
282267

IA
IA

Nádoba na mäso vyrobená  
z nehrdzavejúcej ocele

Šnekový hriadeľ vyrobený  
zo špeciálnej hliníkovej 
zliatiny

Telo je vyrobené  
z nehrdzavejúcej ocele

Plniace hrdlo vyrobené  
z nehrdzavejúcej ocele

Vkladací zásobník vyrobený
z nehrdzavejúcej ocele

MLYNČEK NA MÄSO PROFI LINE 12, 
SO ŠNEKOM Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

 – Určený pre malé reštaurácie, penzióny, pizzerie 
 – Šnekový hriadeľ vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
 – Telo, plniace hrdlo a nádoba na mäso vyrobené 
z nehrdzavejúcej ocele

 – Prítlačný prvok vyrobený z polyetylénu
 – Lisovací ozubený prevod pracuje v olejovej náplni 
(veľmi tichá prevádzka)

 – Mriežka ø70 mm s otvormi ø6 mm z nehrdzavejúcej ocele
 – Hmotnosť: 19 kg
 – Nie je určený na nepretržitú prevádzku
 – Maximálny výkon: 200 kg/h
 – Nekĺzavé nohy.

kód V W mm €

282200 230 750 370x220x(H)440 624,00

do 1100do 2200

62400
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

KAPACITA DO

NSI

kód určené pre mm €

282014 282007 ø8 25,50
282021 282007 ø6 25,50
282038 282007 ø4.5 25,50
282045 282007 ø3 27,50
282052 282007 ø2 32,00

 – ø82 mm.
MRIEŽKA NA MLYNČEK

kód určené pre €

282304 282199 77,50
282069 282007 118,00

 – Vyrobené z eloxovaného hliníka
ŠNEKOVÝ HRIADEĽ

kód určené pre €

282359 282199 11,00
282076 282007 15,50

NÔŽ NA MLYNČEK

kód určené pre mm €

282229 282199 ø8 22,00
282250 282199 ø3 22,00
282243 282199 ø4.5 22,00
282236 282199 ø6 22,00
282267 282199 ø2 25,00

 – ø70 mm.
MRIEŽKA NA MLYNČEK

kód V W mm €

282007 230 1100 430x250x(H)510 775,00

 – Určený pre malé reštaurácie, penzióny, pizzerie.
 – Šnekový hriadeľ vyrobený zo špeciálnej hliníkovej zliatiny.
 – Telo, plniace hrdlo a nádoba na mäso vyrobené z nehrdzavejúcej 
ocele.

 – Prítlačný prvok vyrobený z polyetylénu.
 – Lisovací ozubený prevod pracuje v olejovej náplni (veľmi tichá 
prevádzka).

 – Mriežka ø82 mm s otvormi ø6 mm z nehrdzavejúcej ocele.
 – Hmotnosť: 24 kg.
 – Nie je určený na nepretržitú prevádzku.
 – Maximálny výkon: 300 kg/h.
 – Nekĺzavé nohy.

MLYNČEK NA MÄSO PROFI LINE 22MLYNČEK NA MÄSO PROFI LINE 12
 – Určený pre malé reštaurácie, penzióny, pizzerie 
 – Šnekový hriadeľ vyrobený zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
 – Telo, plniace hrdlo a nádoba na mäso vyrobené z nehrdzavejúcej 
ocele

 – Prítlačný prvok vyrobený z polyetylénu
 – Lisovací ozubený prevod pracuje v olejovej náplni (veľmi tichá 
prevádzka)

 – Mriežka ø70 mm s otvormi ø6 mm z nehrdzavejúcej ocele
 – Hmotnosť: 19 kg
 – Nie je určený na nepretržitú prevádzku
 – Maximálny výkon: 200 kg/h
 – Nekĺzavé nohy.

kód V W mm €

282199 230 750 370x220x(H)440 505,00

IA

282304282359

282014282267

NBIA

IA

Vkladací zásobník vyrobený
z nehrdzavejúcej ocele

Plniace hrdlo vyrobené  
z nehrdzavejúcej ocele

Nádoba na mäso
vyrobená  
z nehrdzavejúcej ocele

Telo je vyrobené  
z nehrdzavejúcej ocele

Šnekový hriadeľ vyrobený  
zo špeciálnej hliníkovej 
zliatiny

do 7750do 1100

do 2500do 2200

do 50500



NSI

220 kg/h

282359

167k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

Pozrieť video

KAPACITA DO

210802

kód určené pre €

933367 210819 94,50
931257 210802 82,00

ŠNEKOVÝ HRIADEĽ

kód V W mm €

210819 230 750 427x261x(H)486 566,00

 – Vysokokvalitné profesionálne zariadenie určené na mletie všetkých 
druhov mäsa bez kostí a kože.

 – Jednoduchá demontáž uľahčuje čistenie zariadenia.
 – Motor má ochranu proti prehriatiu.
 – Rýchlosť otáčok: 170 ot./min.
 – Plniace hrdlo a hlava z leštenej hliníkovej zliatiny.
 – Hrdlo z liatiny (10 mm).
 – Plniaca násada na klobásy z polypropylénu.
 – Vkladací zásobník vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
 – 2 mriežky ø82 mm s otvormi ø6 a 8 mm z nehrdzavejúcej ocele.
 – Nôž a šnek z nehrdzavejúcej ocele.
 – Tlačidlo Reset chráni pred preťažením.
 – Nekĺzavé nohy.
 – Maximálny výkon: 200-220 kg/h.
 – Nie je určený na nepretržitú prevádzku.

MLYNČEK NA MÄSO KITCHEN LINE 22MLYNČEK NA MÄSO KITCHEN LINE 12
 – Vysokokvalitné profesionálne zariadenie určené na mletie všetkých 
druhov mäsa bez kostí a kože.

 – Jednoduchá demontáž uľahčuje čistenie zariadenia.
 – Motor má ochranu proti prehriatiu.
 – Rýchlosť otáčok: 170 ot./min.
 – Plniace hrdlo a hlava z leštenej hliníkovej zliatiny.
 – Hrdlo z liatiny (10 mm).
 – Plniaca násada na klobásy z polypropylénu.
 – Vkladací zásobník vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
 – 2 mriežky ø70 mm s otvormi ø6 a 8 mm z nehrdzavejúcej ocele.
 – Nôž a šnek z nehrdzavejúcej ocele.
 – Prítlačný prvok vyrobený z polyetylénu. 
 – Tlačidlo Reset chráni pred preťažením.
 – Nekĺzavé nohy.
 – Maximálny výkon: 100 kg/h.
 – Nie je určený na nepretržitú prevádzku.

kód V W mm €

210802 230 550 432x261x(H)484 459,00

IA
933367

kód určené pre mm €

282014 282007 ø8 25,50
282021 282007 ø6 25,50
282038 282007 ø4.5 25,50
282045 282007 ø3 27,50
282052 282007 ø2 32,00

 – ø82 mm.
MRIEŽKA NA MLYNČEK

kód určené pre €

282359 282199 11,00
282076 282007 15,50

NÔŽ NA MLYNČEK

kód určené pre mm €

282229 282199 ø8 22,00
282250 282199 ø3 22,00
282243 282199 ø4.5 22,00
282236 282199 ø6 22,00
282267 282199 ø2 25,00

 – ø70 mm.
MRIEŽKA NA MLYNČEK IA

IA
IA

Vkladací zásobník vyrobený
z nehrdzavejúcej ocele

Plniace hrdlo a hlava
z leštenej hliníkovej 

zliatiny

Lievik na klobásu
vyrobený z polypropylénu

Tlačidlo Reset

do 1100
do 2550

do 2200

do 45900
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

Pozrieť video

kód V W mm €

282335 400 2200 295x565x(H)550 3 360,00

 – Vysokokvalitné profesionálne zariadenie určené na mletie všetkých 
druhov mäsa bez kostí a kože

 – Kryt vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
 – Bezpečnostný mikrospínač na vypnutie zariadenia
 – Tichá prevodovka pracujúca v olejovom kúpeli
 – Ventilovaný asynchrónny motor s ochranou proti prehriatiu
 – Hrdlo a rezné a mlecie prvky z nehrdzavejúcej ocele
 – Prítlačný prvok z ABS
 – Ovládací panel vybavený bezpečnostnými senzormi
 – Motor s reverznou funkciou
 – Rýchlosť otáčania: 140 ot./min
 – Kapacita: 600 kg/h
 – Priemer výstupného otvoru: ø 98 mm
 – Priemer plniaceho otvoru ø 76 mm
 – Sada obsahuje 2 nože a 2 sitá s otvormi ø 6 a o ø 10 mm a rezačku
 – Ochranný vodotesný gumový kryt spínača
 – Nie je určený na nepretržitú prevádzku

MLYNČEK NA MÄSO TOP LINE TI32R UNGER MLYNČEK NA MÄSO TOP LINE TI22R UNGER
 – Vysokokvalitné profesionálne zariadenie určené na mletie všetkých 
druhov mäsa bez kostí a kože

 – Kryt vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
 – Ventilovaný asynchrónny motor s ochranou proti prehriatiu
 – Tichá prevodovka pracujúca v olejovom kúpeli
 – Rýchlosť otáčania: 140 ot./min
 – Nakladacia miska vyrobená z nehrdzavejúcej ocele
 – Výstupná kapacita: 400 kg/h
 – Prítlačný prvok z ABS
 – Rezné a mlecie prvky z nehrdzavejúcej ocele
 – Priemer plniaceho otvoru ø 52 mm
 – V sade: nôž a sitko s otvorom o6 (model 282342), 2 nože a 2 sitá  
s otvormi ø 6 a ø 10 mm a rezačkou (model 282717) vyrobenou  
z nehrdzavejúcej ocele

 – Ochranný vodotesný gumový kryt spínača
 – Nie je určený na nepretržitú prevádzku

kód V W mm €

282342 400 1500 260x450x(H)530 1 490,00
282717 400 1500 260x450x(H)530 1 690,00

KAPACITA DO

KAPACITA DO KAPACITA DO

kód V W mm €

282274 400 1100 460x240x(H)510 1 050,00

 – Určený na profesionálne použitie, ideálne sa osvedčí v mäsiarňach, 
supermarketoch, veľkých jedálňach, reštauráciách a iných 
gastronomických prevádzkach.

 – Na mletie akéhokoľvek vykosteného mäsa.
 – Elegantný kryt motora vyrobený z lešteného hliníkového odliatku.
 – Hrdlo z nehrdzavejúcej ocele AISI 304.
 – Lisovací ozubený prevod pracuje v olejovej náplni (veľmi tichá 
prevádzka). 

 – Odnímateľné hrdlo z nehrdzavejúcej ocele.
 – Ventilovaný asynchrónny motor s ochranou proti prehriatiu.
 – Rýchlosť otáčok šneka: 140 ot./min.
 – Prítlačný prvok vyrobený z polyetylénu.
 – Obsahuje mriežku s otvormi ø6,5 mm a ťahač.
 – Vkladací zásobník s plniacim hrdlom z nehrdzavejúcej ocele.
 – Vkladací otvor: ø52 mm.
 – Priemer výstupu hrdla: ø70 mm.
 – Maximálny výkon: cca 150 kg/h.
 – Nie je určený na nepretržitú prevádzku.
 – Hmotnosť: 23 kg.

MLYNČEK NA MÄSO PROFI LINE 1/2 UNGER 12

Jednoduchá a rýchla demontáž 
hrdla, možnosť umývať  

v umývačke riadu

1 05000

do 
1 490003 36000
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169k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

KAPACITA DO

Pozrieť video

kód V W mm €

228182 400 1900 560x520x(H)420 1 260,00

 – Zariadenie na mletie mäsa a rýb na fašírky 
a opakované mletie na kotlety.

 – Funkcia plnenia klobás pomocou plniacej násady.
 – Telo je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
 – Pracovná časť je vyrobená zo špeciálnej hliníkovej zliatiny.
 – Ventilovaný trojfázový motor umožňuje nepretržitú 
prevádzku.

 – So spätným chodom.
 – Rýchlosť otáčok: 185 ot./min.
 – Obsahuje 2 mriežky ø82 mm s otvormi ø5 a ø9 mm.
 – Disponuje bezpečnostnou značkou B a CE.
 – Kapacita: 350 kg/h.
 – Hmotnosť: 42 kg.

MLYNČEK NA MÄSO PROFI LINE 350

kód V W mm €

210864 230 400 275x190x(H)347 148,00

 – Určený pre drobnú gastronómiu.
 – Telo je vyrobené z hliníka.
 – Liatinový vkladací zásobník a plastový podnos na pomleté mäso.
 – Prítlačný prvok vyrobený z polyetylénu.
 – Hliníkový šnek, nôž z nehrdzavejúcej ocele, mriežky z práškovanej 
ocele.

 – Obsahuje 2 mriežky ø65,8 mm s otvormi ø4 mm, ø7 mm a ťahač.
 – 3 plastové násady na výrobu klobás: ø12, 15 a 20 mm.
 – Násada na výrobu tatárskeho bifteka.
 – Spínač/prepínač spätného chodu.
 – Nie je určený na nepretržitú prevádzku.
 – Hmotnosť: 5,2 kg.

MALÝ MLYNČEK NA MÄSO

Podporný krúžok

Zmena 
smeru 
otáčok

3 násady na výrobu 
klobás: ø12, 15 a 20 mm

vkladací zásobník  
s plastovým krytom

Valček, šnek, 2 mriežky 
ø65,8 mm a ťahač

SYSTÉM UNGER ZARUČUJE 
DOKONALÉ MLETIE 

1. Klin
2. Šnek
3. Ťahač – nárezový nôž
4. 2 x obojstranný nôž
5. Mriežka s otvormi ø9 mm
6. Mriežka s otvormi ø5 mm
7. Podporný krúžok
8. Upínacia matica

Plniaca násada 
na klobásy

Spätný chod

1 26000

14800
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Pozrieť video

kód V W mm €

843598 230 370 290x500x(H)490 819,00

 – Kapacita až 420 kotliet za hodinu
 – Maximálna hrúbka surového mäsa: 25 mm
 – Vstupný otvor: 158x23 mm
 – Sada dvoch valčekov širokých 175 mm, vrátane 880 nožov,  
na guľkových ložiskách

 – Špeciálne prvky tzv „Hrebene“ bránia vlneniu mäsa  
okolo nožových valčekov

 – Plášť vyrobený zo silného plastu
 – Nože z nehrdzavejúcej ocele

ELEKTRICKÝ KOTLETOVAČ

kód V W mm €

513064 230 750 585x390x(H)440 913,00

 – Ideálny pre reštaurácie, veľké predajne s mäsom alebo bufety
 – Kryt motora a valčeky na zmäkčenie mäsa sú vyrobené  
z nehrdzavejúcej ocele

 – Rýchlosť zmäkčujúcich nožov: 600 000 rezov/min
 – Vstupný otvor pre mäso: 150x30 mm
 – Zmäkčovací nástavec je možné pre rýchle a dôkladné čistenie  
úplne demontovať

 – Prevodovka motora vyrobená z kovanej ocele a ponorená  
do olejového kúpeľa

 – Plášť zmäkčovacieho valca vyrobený z hliníka
 – 4 gumené nožičky
 – Hmotnosť: 25,5 kg

ELEKTRICKÝ KOTLETOVAČ PROFIL LINE

kód mm €

975329 235x130x(H)120 238,00
kód mm €

975312 235x130x(H)120 613,00

 – Telo z nehrdzavejúcej ocele.
 – 2 hnetacie valce z polypropylénu.
 – Dĺžka valca: 180 mm.

 – Telo a nože z nehrdzavejúcej ocele.
 – 2 zostavy rezacích nožov na pásy so šírkou 4 mm a dĺžkou 165 mm.

PRÍSLUŠENSTVO NA HYDINOVÉ MÄSO PRÍSLUŠENSTVO NA MÄSO NA SHOARMU

kód V W mm €

975305 230 350 465x220x(H)430 686,00

 – Ideálny pre reštaurácie, predajní mäsa 
a stravovacích zariadení.

 – Maximálna veľkosť porcií mäsa: šírka 160 mm 
x hrúbka 30 mm.

 – Telo z nehrdzavejúcej ocele.
 – Vrátane príslušenstva na zmäkčenie hovädzieho  
a bravčového mäsa.

 – Rýchlosť otáčok zostáv zmäkčovacích nožov 75 ot./min.
 – Kapacita až 800 kotliet/h.
 – Motor chladený zabudovaným ventilátorom.
 – 4 gumové nohy.

ELEKTRICKÝ KOTLETOVAČ

Vrátane príslušenstva na 
zmäkčenie hovädzieho  
a bravčového mäsa

81900
91300

23800 61300

68600



NP

513026

282113

IN

513033

N

171k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

Pozrieť video

Pozrieť video

kód mm €

513033 685x250x(H)200 22,50

 – Maximálny priemer tortilly: 200 mm.
 – Vyrobený z hliníkovej zliatiny práškovo lakovanej načerveno.

MANUÁLNY LIS NA TORTILLY

FÓLIE DO LISOV NA HAMBURGERY
 – Vyrobené z priehľadnej celulózy
 – Odolné voči vysokej teplote a biologicky odbúrateľné
 – ø130 mm
 – Balenie ± 1400 kusov

kód balené po mm €

282120 1255 ø130 41,00

282502

NI

kód V W mm €

282502 230 750 530x400x(H)850 1 700,00

 – Telo z lakovaného hliníka.
 – Diely prichádzajúce do kontaktu s mäsom z nehrdzavejúcej ocele.
 – Tlačidlo núdzového zastavenia.
 – Brzda motora.
 – Mikrospínač zaistenia skrinky.
 – Nastavenie hrúbky a výšky pílenia.
 – Dĺžka noža: 1550 mm.
 – Rozmery rezu: 170x(H)150 mm, pracovný stôl 330x300 mm.
 – Voliteľné príslušenstvo za príplatok: podstavec z lakovanej ocele 
550x570x(H)650 mm.

PÍLA NA KOSTI

kód mm €

513026 ø120x(H)80 10,50

 – Priemer hamburgera: 120 mm.
 – Vyrobený z hliníkovej zliatiny s nepriľnavým povlakom.
 – Rukoväť z polypropylénu.

MANUÁLNY LIS NA HAMBURGERY

LIS NA HAMBURGERY
 – Umožňuje rýchle formovanie hamburgerov s rovnakým priemerom 
130 mm.

 – Diely prichádzajúce do kontaktu s mäsom z nehrdzavejúcej ocele.
 – Spodná konštrukcia z eloxovaného hliníka.
 – Praktická páka na vyberanie spracovaného mäsa z formy.
 – Zásobník na fóliu na prekladanie hotových porcií mäsa.

kód mm €

282113 330x250x(H)300 211,00

21100

1 70000

2250

4100

1050
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

Pozrieť video

KAPACITA DO

PLNIČKA KLOBÁS PROFI LINE, VERTIKÁLNA
 – Ideálna na prípravu vlastných údenárskych výrobkov.
 – Odporúča sa najmä pre malé obchody s vlastnými výrobkami,  
malé reštaurácie a bary, ako aj pre agroturistické farmy.

 – Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
 – Vybavená dvojrýchlostným systémom: 
– vysoká rýchlosť na zdvíhanie piestu. 
– pomalá rýchlosť (s nízkym zaťažením) na plnenie črievok zmesou.

 – Časti prichádzajúce do kontaktu s potravinami sa ľahko demontujú 
kvôli plneniu a čisteniu.

 – V súprave 4 lieviky s priemermi: 16/22/32/38 mm, všetky s dĺžkou 
180 mm.

 – Prevodový systém odolný voči mechanickému namáhaniu vďaka 
materiálom z tvrdenej ocele.

kód objem (l) mm €

282571 3 304x304x(H)525 178,00
282588 5 304x304x(H)640 196,00
282090 7 300x340x(H)830 217,00
282151 10 415x315x(H)690 308,00

PLNIČKA NA KLOBÁSY

Vyrobená z nehrdzavejúcej 
ocele

Odolné usporiadanie prevodov 
- vyrobené z kalenej ocele

Časti, ktoré majú kontakt 
so surovinami sú ľahko
demontovateľný pre 
jednoduché naplnenie 
a čistenie

V súprave 4 lieviky  
z nehrdzavejúcej

ocele rôznych rozmerov  
s priemerom: 16/22/32/38 mm

do 17800



282083

265116265123

NEW

173k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

VYwRUČNÉ KLIPSOVAČKA NA KLOBÁSY, 
1000 SPÔN V SADE

 – Pre použitie v stravovacích zariadeniach a v potravinárskom 
priemysle, najmä pri výrobe údenín

 – Účinne uzatvára sponou rôzne typy obalov
 – Vyrobené z pochrómovanej ocele
 – Puzdro mechanizmu z ABS
 – Efektívne upínanie spôn bez veľkej námahy vďaka použitiu páky  
s ramenom dlhým 390 mm

 – Koľajnice pre klipy so závažím zaručuje ich správnu polohu
 – Nastavenie zovretia pomocou gombíka so zaisťovacou skrutkou 
(možnosť zvoliť vhodnú svorku podľa typu a hrúbky črievka, sieťky, 
vaku atď.)

 – Chrómovaná, ťažká základňa na gumových nožičkách zaisťuje 
stabilitu zariadenia počas práce

 – Čistá hmotnosť:
 – Sada obsahuje: 1000 sponiek v tvare písmena „U” s rozmermi  
11,5×11 mm

 – Ďalšie klipy dostupné v baleniach po 2 000 ks (265123)
kód mm €

265116 150x350x(H)500 221,00
265123 Spony do klipsovačky na klobásy 265116 

- sada 2 000 ks
17,50

kód objem (l) V W mm €

282083 15 230 90 450x350x(H)750 683,00

 – Na výrobu vlastných mäsových výrobkov
 – Určené najmä pre reštaurácie, bary, taverny, agroturistické farmy  
a malé mäsokombináty s vlastnými obchodmi

 – Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 – Objem 15 l = približne 13 kg mäsa
 – Elektromotor pohybujúci piestom plničky
 – Nastaviteľná rýchlosť piestu v rozmedzí 0-10 mm/s umožňuje 
presne nastaviť rýchlosť plnenia v závislosti od konzistencie plnky, 
ako aj od veľkosti a hrúbky črievka

 – Možnosť zapnutia plničky pomocou nožného pedálu
 – Dodávané so 4 lievikmi s priemermi: 16/22/32/38 mm, všetky  
180 mm dlhé

 – Prevodový systém odolný voči mechanickému namáhaniu  
vďaka materiálu z kalenej ocele

 – Hmotnosť: 30 kg

PLNIČKA KLOBAS ELEKTRICKA 15 L

68300

22100
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kód objem (l) mm €

282168 11 240x460x(H)410 205,00
282281 20 285x550x(H)385 252,00

 – Zariadenie na malú výrobu klobásových výrobkov
 – Všetko vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
 – Rukoväť z hliníka
 – Výklopný zásobník, ktorý uľahčuje odstránenie hotovej náplne
 – Dvojitá ochrana pred náhodným vyklopením zásobníka
 – Ručný pohon s odnímateľnou kľukou
 – Model 282168 nemá žiadny prevodový stupeň, počet otáčok kľukou  
je rovnaký ako počet otáčok miešadla v miske

 – U modelu 282281 je rýchlostný stupeň, 3 otáčky rukoväte sa rovnajú
 – Jednému otočeniu miešadla v miske
 – Možnosť úplne rozobrať misku a miešadlo
 – Kryt s rukoväťou v cene
 – Veľmi ľahko sa používa a čistí

RUČNÝ MIESIČ NA NÁPLŇ NA KLOBÁSY 
S VYKLÁPACÍM ZÁSOBNÍKOM

kód mm €

222805 214x155x(H)205 114,00

 – Stabilné upevnenie pomocou prísaviek
 – Kvalitné vrúbkované čepele
 – Ľahká údržba
 – Krája 11 plátkov - 17 mm

KRÁJAČ KLOBÁS - MANUÁLNY

kód V W mm €

265109 230 135 230x185x(H)325 177,00

 – Mimoriadne ostrý nôž s dvoma čepeľami pre efektívne  
a sterilné rezanie

 – Ručne nastaviteľná hrúbka
 – Veľmi dlhý podávač vhodný pre všetky druhy klobás
 – Maximálny priemer 48 mm

KRÁJAČ NA KOLBÁSY - ELEKTRICKÝ

kód objem (l) mm €

282670 10 450x230x(H)335 194,00
282687 18 580x250x(H)415 227,00

 – Zariadenie pre malé údenárske výrobne, kuchyne, bary a tiež pre 
agroturistické prevádzky.

 – Mieša mleté mäso s inými prísadami, ako je napríklad koreniny, aby 
sa vyrobila náplň do klobás, párkov a iných údenárskych výrobkov.

 – Manuálny pohon pomocou kľuky.
 – Model 282687 používa prevodovku otáčok.
 – Telo z nehrdzavejúcej ocele AISI 304.
 – Veľmi jednoduché použitie a čistenie.

RUČNÝ MIESIČ NA NÁPLŇ DO KLOBÁS

282281

282670

17700
11400

do 20500

do 19400
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175k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód - V W mm €

226841 zaťaženie 7 kg 400 510 460x500x(H)800 1 140,00

 – Zariadenie na škrabanie zemiakov, mrkvy, repy atď.
 – Celá vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
 – Kryt s akrylovým priezorom.
 – Bezpečnostný vypínač.
 – Robustný vymeniteľný kotúč a steny bubna s brúsnymi vlastnosťami.
 – Jednoduchá demontáž uľahčuje čistenie zariadenia. 
 – Bočný odvod buničiny.
 – Vybavená časovačom.
 – Kapacita: 150 kg/h. 
 – Hmotnosť: 46 kg.

ŠKRABKA NA ZEMIAKY HENDI 7

ŠKRABKA NA ZEMIAKY PROFI LINE 5 KG
 – Celá vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
 – Priehľadný kryt.
 – Digitálny časovač.
 – Separátor umiestnený priamo pod zariadením.
 – Strúhací kotúč.
 – Steny obložené vyberateľným brúsnym obkladom. 
 – Bezpečnostný vypínač.
 – Vyrobená v súlade s normami CE.
 – Kapacita: 75 kg/h.
 – Hmotnosť: 35 kg.

kód - V W mm €

226834 5 kg 230 370 530x520x(H)700 1 490,00
kód - V W mm €

226810 zaťaženie 10 kg 400 550 530x660x(H)850 1 820,00

 – Celá vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
 – Priehľadný kryt.
 – Digitálny časovač.
 – Separátor umiestnený priamo pod zariadením.
 – Strúhací kotúč.
 – Steny obložené vyberateľným brúsnym obkladom. 
 – Bezpečnostný vypínač.
 – Vyrobená v súlade s normami CE.
 – Prídavný brúsny prvok na steny.
 – Kapacita: 100 kg/h.
 – Hmotnosť: 40 kg.

ŠKRABKA NA ZEMIAKY PROFI LINE 10 KG

Priehľadný
kryt

Digitálny 
časovač

Robustný vymeniteľný 
kotúč a steny bubna  
s brúsnymi vlastnosťami

Priehľadný 
priezor

Separátor

1 490001 82000

1 14000
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód objem (kg) kapacita (kg/h) mm W/V €

1000565 5 80-100 333x367x(H)490 300/400 1 610,00

PRÍSLUŠENSTVO
kód    €

2003899 Dolný brúsny tanier pre škrabku M-5 318,00
2009224 Podstavec pre škrabku M-5 a PI-10, PI-20 318,00

 – Profesionálne zariadenie na čistenie zemiakov, cvikly, mrkvy a inej 
hľuzovej zeleniny

 – Ideálne pre malú gastronómiu
 – Spodná časť komory vo forme otočného taniera vyloženého brúsnym 
materiálom

 – Kryt z nehrdzavejúcej ocele, hliníkové bočné dvere
 – Transparentný polykarbonátový sklopný kryt umožňuje kontrolu 
procesu

 – Bezpečnostný spínač dverí a krytu
 – Vodotesný ovládací panel s tlačidlami: START, STOP
 – Časovač s nastavením 0-6 minút a nepretržitým prevádzkovým 
režimom

 – Vyžaduje sa pripojenie vody (hadicová svorka bez závitu)
 – Prívod vody so spätným ventilom dodávky vody
 – Na výber bočný alebo zvislý spodný odtok s priemerom 80 mm počas 
montáže

 – Hladina hluku: približne 70 dB

ŠKRABKA NA ZEMIAKY SÉRIA M-5

kód kapacita (kg/h) mm €

1020061 100-150 280x512x(H)735 
(so zdvihnutou pákou) 371,00

1020065 Lisovacia súprava s nožmi 8x8 mm 84,50
1020070 Lisovacia súprava s nožmi 10x10 mm 84,50
1020075 Lisovacia súprava s nožmi 12x12  mm 84,50

na použitie
s 1/1 GN nádobou

150 mm

v zostave lisovacia súprav
umožňujúca dosiahnutie 

rozmerov hranoliek 
10x10 mm

 – Zariadenie na krájanie zemiakov a inej tvrdej zeleniny a ovocia na 
hranolky a tyčinky. Perfektné riešenie pre malé gastronomické  
a reštauračné zariadenia

 – Lis s priloženými nožmi na hranolky 10 x 10 mm
 – Predĺžená rukoväť a elastické pružiny zaisťujú optimálne výsledky  
s minimálnym úsilím

 – Telo vyrobené z hliníka, rukoväte, matice a skrutky vyrobené  
z nehrdzavejúcej ocele

 – Podstavec je kvôli stabilite vybavený prísavkami
 – Jednoduché čistenie
 – Možnosť výmeny lisovacích súprav pre: 8x8 a 12x12 mm (voliteľné)
 – Hmotnosť 4 kg

RUČNÝ STROJ NA REZANIE ZEMIAKOV SÉRIA CF-5

37100

1 61000
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177k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

PRÍSLUŠENSTVO
kód    €

2001417 Dolný brúsny tanier pre škrabky PI-10 a PI-20 318,00
2009430 Dolný brúsny tanier pre škrabku PI-30 353,00
2009422 Brúsny bočný diel pre PI-10 71,00
2009423 Brúsny bočný diel pre PI-20 106,00
2009415 Brúsny bočný diel pre PI-30 131,00
2009224 Podstavec pre škrabku M-5 a PI-10, PI-20 318,00
2009250 Podstavec so separátorom odpadu

pod škrabku PI-10 a PI-20
742,00

2009270 Podstavec so separátorom odpadu
pod škrabku PI-30

883,00

2000004 Disk s nožmi pre škrabku PI-20 495,00

 – Profesionálne zariadenie na škrabanie zemiakov, cvikly, mrkvy  
a inej hľuzovej zeleniny

 – Spodná časť komory vo forme hliníkovej otočnej dosky  
potiahnutá brúsnym karbidom silikónu (certifikované NSF)

 – 2 alebo 3 brúsne prvky v závislosti od modelu
 – Kryt z nehrdzavejúcej ocele, hliníkové bočné dvere  
pre vytiahnutie očistenej zeleniny

 – Transparentný polykarbonátový sklopný kryt umožňuje  
kontrolu procesu

 – Nízka spotreba energie vďaka optimalizácii motora
 – Bezpečnostný spínač dverí a krytu
 – Koeficient tesnosti: IP65 – vysoká odolnosť proti vlhkosti  
a striekajúcej vode

 – Vodotesný ovládací panel s tlačidlami: START, STOP
 – Časovač s nastavením 0-6 minút a nepretržitým prevádzkovým 
režimom

 – Vyžaduje sa pripojenie vody
 – Prívod vody s spätným ventilom dodávky vody
 – Bočný alebo zvislý spodný odtok s priemerom 80 mm na výber 
počas montáže

 – Hladina hluku: približne 70 dB

ŠKRABKA NA ZEMIAKY SÉRIA PI

kód 1000650 1000660 1000630
model PI-10 PI-20 PI-30
rozmery 433x635x(H)625 mm 433x635x(H)735 mm 622x760x(H)950 mm
kapacita 200-240 kg/h 400-480 kg/h 600-720 kg/h
objem 10 kg 20 kg 30 kg
výkon/napätie 370 W/400 V 550 W/400 V 730 W/400 V
hmotnosť 34 kg 35,8 kg 56,9 kg
€ 2 360,00 2 740,00 4 350,00

do 236000
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód V W mm €

210048 230 280 440x420x(H)350 408,00
kód V W mm €

210031 230 200 400x400x(H)330 374,00

 – Priemer noža: 220 mm.
 – Plynulé nastavenie hrúbky rezu v rozsahu od 0 mm do 15 mm.
 – Maximálny priemer krájaného produktu (cca): 150 mm.

 – Priemer noža: 195 mm.
 – Plynulé nastavenie hrúbky rezu v rozsahu od 0 mm do 12 mm.
 – Maximálny priemer krájaného produktu (cca): 120 mm.

KRÁJAČ PROFI LINE 220KRÁJAČ PROFI LINE 195

KRÁJAČE PROFI LINE
 – Určené na profesionálne použitie.
 – Telo vyrobené z potiahnutého hliníka s nekĺzavými nohami.
 – Čepeľ je vyrobená z kalenej nehrdzavejúcej ocele.
 – Vzduchom chladený motor s ochranou proti prehriatiu.
 – Výkonný motor na rezanie tvrdého mäsa.
 – Vybavený ochranným krytom čepele a zabudovaným orezávačom.
 – Vozík s ochranným krytom, prítlačným prvkom a vertikálnym 
blokom.

 – Ľahko rozobrateľný, jednoduchá údržba.
 – Spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky na zariadenia na 

profesionálne použitie, t.j: 
- Nastavením ovládača na hrúbku rezu ‚0’ sa čepeľ udržuje  
   za krytom. 
- Ochrana proti rozbehnutiu s odstráneným orezávačom alebo  
   s odstráneným krytom noža. 
- Vozík je možné zaistiť a demontovať iba vtedy, keď je čepeľ  
   v polohe ‚0’.

 – Nie je vhodný na krájanie syra.
 – Rezanie syra je možné pomocou nelepivého noža.
 – Nôž sa predáva samostatne. 

Akrylový bezpečnostný kryt Blokovací mechanizmus Vstavaná brúska

Bezpečnostný kryt
na nôž

Vypínač kompatibilný
s certifikátom CE

Vzduchom chladený motor
s kovovým krytom



210017210000

975732

 ø300 mm

179k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

Pozrieť video

Pozrieť video

PRIEMER NOŽA DO

kód - mm €

975800 210031 ø195 90,50
975732 210048 ø220 97,00
975749 210000 ø250 114,00
975756 210017 ø300 150,00

 – Na krájanie syra.
NEPRIĽNAVÝ NÔŽ DO KRÁJAČOV PROFI LINE

kód V W mm €

210017 230 420 600x480x(H)450 816,00
kód V W mm €

210000 230 320 485x420x(H)395 510,00

 – Priemer noža: 300 mm.
 – Plynulé nastavenie hrúbky rezu v rozsahu od 0 mm do 15 mm.
 – Maximálny priemer krájaného produktu (cca): 200 mm.

 – Priemer noža: 250 mm.
 – Plynulé nastavenie hrúbky rezu v rozsahu od 0 mm do 15 mm.
 – Maximálny priemer krájaného produktu (cca): 180 mm.

KRÁJAČ HENDI PROFI LINE 300KRÁJAČ HENDI PROFI LINE 250

do 9050

do 37400
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Pozrieť video

 – Určené na profesionálne použitie.
 – Telo vyrobené z potiahnutého hliníka s nekĺzavými nohami.
 – Čepeľ je vyrobená z kalenej nehrdzavejúcej ocele.
 – Vzduchom chladený motor s ochranou proti prehriatiu.
 – Výkonný motor na rezanie tvrdého mäsa.
 – Vybavený ochranným krytom čepele a zabudovaným orezávačom.
 – Vozík s ochranným krytom, prítlačným prvkom a vertikálnym blokom.
 – Ľahko rozobrateľný, jednoduchá údržba.

 – Spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky  
na zariadenia na profesionálne použitie, t.j: 
- Nastavením ovládača na hrúbku rezu ‚0’ sa čepeľ udržuje  
   za krytom. 
- Ochrana proti rozbehnutiu s odstráneným orezávačom alebo  
   s odstráneným krytom noža. 
- Vozík je možné zaistiť a demontovať iba vtedy, keď je čepeľ 
   v polohe ‚0’.

 – Nie je vhodný na krájanie syra.
 – Rezanie syra je možné pomocou nelepivého noža.
 – Nôž sa predáva samostatne. 

KRÁJAČE PROFI LINE

kód V W mm €

210086 230 320 485x420x(H)395 497,00
kód V W mm €

970294 230 280 440x420x(H)350 425,00

 – Priemer noža: 250 mm
 – Plynulé nastavenie hrúbky rezu od 0 mm do 15 mm
 – Približný maximálny priemer krájaného produktu: 180 mm 

 – Priemer noža: 220 mm.
 – Plynulé nastavenie hrúbky rezu do 12 mm.
 – Maximálny priemer krájaného produktu (cca): 150 mm.

KRÁJAČ HENDI PROFI LINE 250, RED EDITIONKRÁJAČ PROFI LINE RED EDITION

Akrylový bezpečnostný kryt

Vozík s ochranným krytom

Vstavaná brúska Stabilná rukoväť

Jednoduché nastavenie hrúbky plátku

4970042500
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181k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

Pozrieť video

Pozrieť video

KRÁJAČ KITCHEN LINE 300
 – Vzduchom chladený motor s výkonom 0,3 k so spodnou ochranou 
plastovým krytom.

 – Priemer noža: 300 mm.
 – Maximálny priemer krájaného produktu (cca): 210 mm.
 – Plynulé nastavenie hrúbky rezu v rozsahu od 0 mm do 14 mm.
 – Hmotnosť: 24 kg.

kód V W mm €

210246 230 250 615x494x(H)477 693,00

KRÁJAČ KITCHEN LINE 250 S TEFLÓNOVÝM 
(TEFLON®) POVLAKOM

 – Nôž, kryt noža a ochranný kryt potiahnutý vrstvou z teflónu Teflon® 
uľahčujúcou krájanie syra.

 – Vzduchom chladený motor s výkonom 0,2 k so spodnou ochranou 
plastovým krytom.

 – Priemer noža: 250 mm. 
 – Maximálny priemer krájaného produktu (cca): 180 mm.
 – Plynulé nastavenie hrúbky rezu v rozsahu od 0 mm do 11 mm.
 – Hmotnosť: 16,4 kg.

kód V W mm €

210222 230 150 494x402x(H)398 460,00

KRÁJAČ KITCHEN LINE 250
 – Puzdro vyrobené z eloxovaného hliníka.
 – Vzduchom chladený motor s výkonom 0,2 k, chránený plastovým 
krytom.

 – Priehľadná ochranná clona počas prevádzky.
 – Ľahko odnímateľné časti pre rýchle čistenie. 
 – Bezpečná ochrana čepele a zabudovaný orezávač čepele.
 – Naklonený model s kvalitnou čepeľou.
 – Priemer čepele: 250 mm.
 – Odhadovaný maximálny priemer narezaného produktu: 180 mm.
 – Plynule nastaviteľná hrúbka rezu až do 11 mm.
 – Počas demontáže krytu je čepeľ zaistená proti otáčaniu.
 – 4 protišmykové plastové nohy.
 – Čistá hmotnosť (približne): 16,4 kg.

kód V W mm €

210215 230 150 494x402x(H)398 407,00

 – Bezpečnostný kryt noža, vstavaná brúska
 – Vysokokvalitný nôž so šikmým nastavením
 – Ochrana pred otočením noža pri demontáži tela
 – 4 nekĺzavé plastové nožičky

KRÁJAČE KITCHEN LINE

 – Telo vyrobené z eloxovaného hliníka
 – Priehľadný bezpečnostný kryt počas prevádzky
 – Odskrutkovateľná vodiaca lišta uľahčujúca čistenie od zvyškov
 – vzniknutých pri rezaní
 – Ľahká demontáž krytu noža uľahčuje čistenie

Povlak z teflónu 
Teflon® uľahčuje 
krájanie žltých syrov

Vstavaná 
brúska

Vzduchom chladený 
motor s plastovým krytom

Vypínač kompatibilný 
s certifikátom CE

Akrylový 
bezpečnostný kryt

46000

69300

40700
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Pozrieť video

 
kód 222829 222836 222843
objem 7 l 10 l 20 l
maximálny objem 
múky 0,8 kg 2,5 kg 5 kg

rozmery 240x420x(H)425 mm 380x470x(H)730 mm 490x580x(H)780 mm
ovládací panel digitálny manuálny manuálny
rýchlosti 128/252/545 ot./min. 148/244/480 ot./min. 197/317/462 ot./min.
výkon/napätie 650 W/230 V 600 W/230 V 1100 W/230 V
€ 562,00 771,00 883,00

MNOŽSTVO MÚKY DO – Vysokokvalitné oceľové telo, vstrekovaný vrchný kryt a bezpečnostný  
kryt nádoby vyrobené z plastu.

 – Odolný šnekový pohon a ozubené prevody.
 – Bezpečnostný vypínač a ochrana proti preťaženiu na zabezpečenie 
bezpečnej prevádzky.

 – V súprave je nádoba z nehrdzavejúcej ocele, tyč, miešadlo a hák na cesto.
 – Ľahko použiteľný digitálny ovládací panel.
 – S pákou na spustenie a zdvíhanie nádoby.
 – Ochrana pred zapnutím mixéra so zdvihnutým krytom nádoby.

PLANETÁRNE MIXÉRY KITCHEN LINE

do 56200
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183k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

 
kód 226261 226278 226285 226292
objem 6,65 l 9,5 l 11,4 l 19 l – ø320x(H)300 mm
rozmery 336x460x(H)518 mm 336x483x(H)558 mm 398x499x(H)630 mm 460x520x(H)880 mm
ovládací panel digitálny digitálny digitálny manuálny
rýchlosti 5 - od 100 do 500 ot./min. 15 - od 100 do 500 ot./min. 3 – 121, 218, 489 ot./min. 3 – 142, 264, 482 ot./min.
časovač do 30 min do 30 min do 30 min do 15 min
motor 3/4 KM = 552 W 3/4 KM = 552 W 1/2 KM = 368 W 1/2 KM = 368 W
výkon/napätie 650 W/230 V 600 W/230 V 375 W/230 V 375 W/230 V
váha 18 kg 20 kg 35 kg 100 kg
€ 1 090,00 1 480,00 1 580,00 2 170,00

 – Telo z lakovanej ocele.
 – Nádoba s objemom z nehrdzavejúcej ocele.
 – 3 násady: hák, ploché miešadlo, tyč.

PLANETÁRNE MIXÉRY KITCHEN LINE

do 109000
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Pozrieť video

Pozrieť video

Štandardná 
výbava:

kód 1500170
model BM-5
rozmery 310x382x(H)537 mm
maximálne množstvo suroviny 1,5 kg múky so 60% vody
výkon/napätie 250 W/230 V
hmotnosť 17 kg
€ 1 350,00

kód  €

2502308 Hák pre planetárny mixér 212,00
2502340 Ploché miešadlo pre planetárny mixér 103,00
2509553 Šľahač pre planetárny mixér 248,00
2502305 Dodatočná miska 5 l 135,00

Štandardná 
výbava:

 – Zariadenie na výrobu ľahkého cesta na pečenie a na šľahanie peny
 – Určené na intenzívne používanie
 – Stolový model s 5 litrovou misou
 – Plynulé elektronické riadenie rýchlosti
 – Páka pre ľahké zdvíhanie a spúšťanie misy
 – Bezpečnostný kryt misy
 – Dvojité bezpečnostné mikrospínače vypínajúce zariadenie keď je misa 
spustená alebo jej ochranný kryt nie je správne nainštalovaný

 – Kompaktný, univerzálny dizajn
 – Zariadenie s medzinárodnou certifikáciou NSF (súlad s predpismi  
o hygiene, čistote a potravinových surovinách)

 – Štandardné vybavenie: 5-litrová nádoba z nehrdzavejúcej ocele, hák, 
ploché miešadlo, metla

PLANETÁRNE MIXÉRY VOĽNOSTOJACE – SÉRIA BE

MIXÉR PLANETÁRNY STOLOVÝ 5 LITEROVÝ SÉRIA BM-5

 – Profesionálne mixéry na prípravu cesta na chlieb, rožky, knedľu, 
na šľahanie z bielkov do soufflé, na pusinky, na miešanie rôznych 
omáčok, majonézy

 – Určené na intenzívne používanie
 – Objem misy od 10 do 40 litrov v závislosti od modelu
 – Výkonný, vysoko spoľahlivý motor s elektronickým systémom 
regulácie rýchlosti, ktorá vám umožní pripojiť mixéry  
k jednofázovému zdroju energie

 – Elektronické riadenie rýchlosti – 10 rýchlostí
 – Časovač, ktorý vám umožňuje naprogramovať pracovný čas  
v rozsahu od 0 do 30 minút v krokoch 0,5 minúty

 – Bezpečnostný kryt misy
 – Dvojité bezpečnostné mikrospínače vypnú zariadenie, keď je miska 
spustená, alebo misa nie je správne nainštalovaná

 – Ručné zdvíhanie/spúšťanie misy pomocou páky

 – Zobrazenie prevádzkových parametrov 
a chybových kódov

 – Vystužený vodotesný systém puzdra motora 
a ovládacieho panela

 – Nohy z nehrdzavejúcej ocele
 – Pevná a odolná misa
 – Ľahko sa udržuje a opravuje
 – Štandardné vybavenie: oceľová misa 5 litrová 
nehrdzavejúca oceľ, hák, ploché miešadlo, šľahač

kód 1500210 1500220 1500280 1500240
model BE-10 BE-20 BE-30 BE-40
rozmery 410x523x(H)688 mm 520x733x(H)1152 mm 528x764x(H)1152 mm 586x777x(H)1202 mm
objem nádoby 10 l 20 l 30 l 40 l
maximálne množstvo suroviny 3 kg múky so 60% vody 6 kg múky so 60% vody 9 kg múky so 60% vody 12 kg múky so 60% vody
výkon/napätie 550 W/230 V 900 W/230 V 1100 W/230 V 1400 W/230 V
hmotnosť 43 kg 89 kg 105 kg 123 kg
€ 2 760,00 4 630,00 5 300,00 7 070,00
PRÍSLUŠENSTVO
kód 2509494 2509495 2509564 2509497

misa 10 l misa 20 l misa 30 l misa 40 l
€ 194,00 279,00 495,00 566,00

kód  €

1500222 Redukčná sada pre mixér BM-20: miska s objemom 10 litrov plus 3 náradia 671,00
1500296 Redukčná sada pre mixér BM-30: miska s objemom 10 litrov plus 3 náradia 813,00
1500242 Redukčná sada pre mixér BM-40: miska s objemom 20 litrov plus 3 náradia 919,00

REDUKČNÉ SADY
 – Umožňujú menšiu produkciu v mixéri s vyššou kapacitou

URČENÝ NA 

INTENZÍVNE 

POUŽÍVANIE

šľahač
hák ploché miešadlo

135000



3030506

185k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód 3030506
model TRX-22
rozmery zariadenia počas prevádzky 568x1643x(H)1219 mm
rozmery zloženého zariadenia 568x963x(H)1651 mm
rýchlosť rotácie 750 - 1500 ot./min
dĺžka ramena 600 mm
výkon/napätie 2200 W/400 V
hmotnosť 96 kg
€ 7 880,00

Pozrieť video

 – Turbo mixér určený na miešanie a mletie potravín v nádobách  
s objemom do 800 litrov, teda vo veľkých kuchyniach a dokonca  
aj v potravinárskom priemysle

 – Ideálne na miešanie jedla priamo vo varnom kotly
 – Rameno o dĺžke 600 mm mieša rovnako efektívne v ktoromkoľvek 
druh nádoby, okrúhlej alebo obdĺžnikovej. Celé vyrobené  
z nehrdzavejúcej ocele 18/10

 – Ľahké použitie: môže sa pohybovať rôznymi smermi, výškovo 
nastaviteľné, upevnenie na vozíku so 4 protišmykovými gumenými 
kolesami, z toho 2 s brzdami

 – Dokonalé vyváženie sekacieho ramena zabraňuje jeho prevráteniu, 
aj keď rameno alebo kolieska základne nie sú uzamknuté

 – Bezpečnostná páka vám umožní zablokovať rameno jednou rukou

 – Ľahko prístupný vodotesný ovládací panel
 – Regulácia otáčok v dvoch úrovniach: 750 a 1500 ot./min
 – Ovládací panel so zabudovaným časovačom: možno ponechať 
zariadenie pracovať až 60 minút bez potreby kontroly jeho kontrola

 – Elektrické prevody ukryté v ráme vozíka, vďaka čomu pracovný 
priestor je bez akýchkoľvek prekážok obmedzujúcich voľný pohyb 
miešacieho ramena

 – Turbína, ochrana, kotúč a kryt sú ľahko odnímateľné bez použitia 
náradia; je možné umývať v umývačke riadu

 – Bezpečnostný mikrospínač: 
– neumožňuje prácu turbíny, keď je rameno príliš vysoko alebo príliš  
   nízko 
– na použitie s 3 voliteľnými a ľahko vymeniteľnými mixujúcimi sitami

MIXÉR TURBO TRX-22

3 voliteľné a ľahko vymeniteľné
miešacie sitá (sitá sa neotáčajú)

PRÍSLUŠENSTVO
kód      €

4032401 21D sito pre turbo mixér TRX-22 Miešanie vláknitých prísad 233,00
4032403 30D sito pre turbo mixér TRX-22 Univerzálne 233,00
4032389 42D sito pre turbo mixér TRX-22 Pre precízne miešanie 233,00

23300

788000
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód V W mm €

221891 230 500 ø100x(H)416 129,00

POHONNÁ JEDNOTKA RUČNÉHO MIXÉRA  
S REGULÁCIOU RÝCHLOSTI 500W

kód V W mm €

221884 230 350 ø100x(H)416 113,00

POHONNÁ JEDNOTKA RUČNÉHO MIXÉRA  
S REGULÁCIOU RÝCHLOSTI 350W

 – Na profesionálne použitie, ako je príprava zeleninových polievok, 
omáčok, plniek, majonézy, paradajkového pretlaku, zmrzlinových 
zmesí atď.

 – Premenlivá rýchlosť miešania: 4 000 - 16 000 ot/min. 
 – Odvetraný motor v odolnom polyamidovom matnom čiernom kryte. 
 – S 2,5 m káblom s uzemnenou zástrčkou.

RUČNÉ MIXÉRY KITCHEN LINE

kód mm €

222225 (L)250 91,00
222232 (L)300 104,00
222249 (L)400 107,00
222256 (L)500 129,00

 – Rameno a čepeľ vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
 – Vhodné pre pohon Kitchen Line 221884, 221891.

MIXOVACIE RAMENO PRE POHON MIXÉRA 
HENDI KITCHEN LINE 350 A 500

kód mm €

222263 (L)250 110,00

 – Skladá sa z dvoch metličiek z nehrdzavejúcej ocele.
 – Bezpečné a ľahké pripevnenie k pohonnej jednotke.

ŠĽAHACÍ NADSTAVEC PRE TYČOVÝ MIXÉR 221884 
A 221891

kód mm €

222164 (L)185 102,00

 – Pozostáva z dvoch tyčí z nehrdzavejúcej ocele.
 – Ľahké a bezpečné upevnenie k bloku pohonu.

ŠĽAHACIE RAMENO PRE RUČNÝ MIXÉR 
HENDI KITCHEN LINE 160

kód V W mm €

222140 230 220 ø75x(H)464 159,00

 – Rameno a čepeľ vyrobené z nehrdzavejúcej ocele: dĺžka 160 mm, 
ø25 mm.

 – Rýchlosť: 4000-20000 ot./min.
 – Hmotnosť: 1,6 kg.

RUČNÝ MIXÉR HENDI KITCHEN LINE 160 
– S VARIABILNOU RÝCHLOSŤOU

10200

15900

11000

do 11300



224359

224328

224335

500 mm

500 mm

300 mm

250 mm

224397400 mm

TIMADE IN EU

MADE IN EU

224052

I

224342

934029

187k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód V W mm €

224052 230 500 ø100x(H)350 539,00

 – Elektronický ovládací panel (9 rýchlostí).
 – Dĺžka ramena: 500 mm. 
 – Vhodný na riad s objemom do 120 litrov.
 – Hmotnosť: 4,25 kg. 
 – Rýchlosť: 2000-9000 ot./min.
 – Max. rýchlosť: 15000 ot./min.

RUČNÝ MIXÉR PROFI LINE 500 SO ZVÝŠENÝM 
VÝKONOM – S VARIABILNOU RÝCHLOSŤOU

kód mm €

934029 365x130x(H)70 42,00

NÁSTENNÝ ODKLADACÍ STOJAN NA RUČNÉ MIXÉRY

kód mm €

224342 ø120x(H)330 159,00

 – Pozostáva z dvoch tyčí.
 – Ľahké a bezpečné upevnenie k bloku pohonu.

ŠĽAHACIE RAMENO PRE RUČNÝ MIXÉR 
PROFI LINE 300, 400 A 500

kód V W mm €

224359 230 400 ø100x(H)350 455,00

 – Elektronický ovládací panel (9 rýchlostí). 
 – Dĺžka ramena: 500 mm.
 – Vhodný na riad s objemom do 100 l.
 – Hmotnosť: 4,1 kg. 
 – Rýchlosť: 2000-9000 ot./min.
 – Max. rýchlosť: 15000 ot./min.

RUČNÝ MIXÉR PROFI LINE 500  
– S VARIABILNOU RÝCHLOSŤOU

kód V W mm €

224335 230 300 ø100x(H)350 381,00
kód V W mm €

224397 230 400 ø100x(H)350 438,00

 – Elektronický ovládací panel (9 rýchlostí). 
 – Dĺžka ramena: 300 mm.
 – Vhodný na riad s objemom do 50 l.
 – Hmotnosť: 3,45 kg. 
 – Rýchlosť: 2000-9000 ot./min.
 – Max. rýchlosť: 13000 ot./min.

 – Elektronický ovládací panel (9 rýchlostí). 
 – Dĺžka ramena: 400 mm.
 – Vhodný na riad s objemom do 80 l.
 – Hmotnosť: 4,1 kg.
 – Rýchlosť: 2000-9000 ot./min.
 – Max. rýchlosť: 15000 ot./min.

RUČNÝ MIXÉR PROFI LINE 300  
– S VARIABILNOU RÝCHLOSŤOU

RUČNÝ MIXÉR PROFI LINE 400  
– S VARIABILNOU RÝCHLOSŤOU

kód V W mm €

224328 230 250 ø75x(H)285 236,00

 – Dĺžka ramena: 250 mm.
 – Vhodný na riad s objemom do 20 litrov.
 – Hmotnosť: 1,45 kg.
 – Rýchlosť: 15000 ot./min.

RUČNÝ MIXÉR PROFI LINE 250 
– S KONŠTANTNOU RÝCHLOSŤOU

RUČNÉ MIXÉRY PROFI LINE
 – Profesionálna verzia
 – Telo vyrobené z nylónu

 – Rameno a čepeľ vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 – Jednoduché udržiavanie čistoty

Elektronický 
ovládací panel

RUČNÉ MIXÉRY HENDI S VARIABILNOU RÝCHLOSŤOU

EXTRA SILA

500W

4200

15900

53900

do 38100

23600
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód V €

222393 230 315,00

 – Na profesionálne použitie v zmrzlinových salónoch, reštauráciách, 
hotelových kuchyniach na prípravu okrem iného zmrzlinových 
zmesí, zeleninových polievok, pyré, omáčok, plniek, majonéz, 
paradajkového pretlaku, pesta a pod.

 – Sada obsahuje pohon mixéra s premenlivou rýchlosťou, mixujúce 
rameno, šľahacie rameno a nástenný držiak

 – V puzdre zo silného čierneho matného polyamidu
 – Šľahacie rameno dlhé 250 mm sa skladá z dvoch metiel 
z nehrdzavejúcej ocele

 – Mixujúce rameno dlhé 400 mm a čepeľ z nehrdzavejúcej ocele
 – Vhodný pre nádoby do 60 litrov na miešanie a 50 litrov na šľahanie
 – Rýchlosť: 4 000 – 16 000 ot./min
 – Hmotnosť (iba pohonná jednotka): 1,76 kg

RUČNÝ MIXÉR S PREMENNOU RÝCHLOSŤOU 
S TYČOU A DRŽIAKOM

kód V W mm €

224014 230 400 170x120x(H)740 450,00

 – Zariadenie na výrobu rôznych potravinárskych výrobkov v závislosti 
od použitej násady.

 – Mixér: na prípravu zeleninových polievok, pyré, omáčok, plniek, 
majonéz, paradajkového pretlaku, pesta a pod.

 – Tyč: na šľahačku, krémy, omelety, suflé.
 – Oba nástroje z nehrdzavejúcej ocele.
 – Rýchlosť mixéra: 2500-11000 ot./min.
 – Dĺžka ramena: 400 mm. 
 – Maximálny ponor mixéra: 290 mm.
 – Rýchlosť tyče: 250-1500 ot./min. 
 – Dĺžka tyče 350 mm.
 – Vhodný na riad s objemom do 60 litrov.

RUČNÝ MIXÉR HENDI 400 S VARIABILNOU 
RÝCHLOSŤOU – S TYČOU A VEŠIAKOM

S mixovacím  
a šľahacím ramenom 
a závesným hákom  
na upevnenie na stenu

31500

45000
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189k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód V W mm €

224380 230 400 ø100x(H)350 539,00

 – Profesionálna verzia
 – Telo vyrobené z nylonu vystuženého vláknami
 – Rameno a čepeľ sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 – Ľahká údržba
 – S miešacím a šľahacím ramenom a nástenným držiakom
 – Kryt je vyrobený z plastu
 – Rameno a čepeľ sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 – Odvetrávaný motor, zabraňuje prehriatiu
 – Elektronický ovládací panel
 – 9 rýchlostí, regulácia rýchlosti: 2 000 - 9 000 ot/min
 – Vhodný pre nádoby do 80 litrov
 – Dĺžka ramena: 400 mm
 – Dĺžka šľahacieho ramena: 330 mm
 – Hmotnosť: 2,4 kg

TYČOVÝ MIXÉR PROFI LINE 400 - S VARIABILNOU 
RÝCHLOSŤOU

kód V W mm €

282311 230 400 ø100x(H)350 607,00

 – Na profesionálne použitie v cukrárňach, zmrzlinárňach, 
reštauráciách, hotelových kuchyniach na prípravu, okrem iného: 
zmrzlinových zmesí

 – Sada obsahuje pohon mixéra s premenlivou rýchlosťou, miešacie 
rameno, šľahacie rameno a homogenizačný nôž

 – Kryt je vyrobený z plastu
 – Rameno a čepeľ sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 – Odnímateľné mixujúce rameno
 – Odvetrávaný motor, zabraňujúci prehriatiu
 – Elektronický ovládací panel (9 rýchlostí)
 – Dĺžka ramena: mixujúce a nôž 400 mm
 – Vhodný pre nádoby do 80 litrov
 – Rýchlosť: 2 000 - 9 000 ot/min
 – Maximálna rýchlosť: 15 000 ot/min
 – Hmotnosť: 2,4 kg

RUČNÝ MIXÉR NA ZMRZLINU GELATO  
- S VARIABILNOU RÝCHLOSŤOU  
- S HOMOGENIZUJÚCIM NOŽOM

kód V W mm €

282298 230 250 ø75x(H)285 573,00

 – Na profesionálne použitie v cukrárňach, zmrzlinárňach, 
reštauráciách, hotelových kuchyniach na prípravu, okrem iného:   
zmrzlinových zmesí, polievok a omáčok

 – Sada obsahuje pohon mixéra s premenlivou rýchlosťou, miešacie 
rameno, šľahacie rameno a homogenizačný nôž

 – Kryt je vyrobený z plastu
 – Rameno a čepeľ sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 – Odnímateľné mixujúce rameno
 – Odvetrávaný motor, zabraňujúci prehriatiu
 – Dĺžka ramena: mixujúce 250 mm, šľahacie 290 mm, nôž 250 mm
 – Vhodný pre nádoby do 20 litrov
 – Rýchlosť: 2 500 - 15 000 ot/min
 – Hmotnosť: 1,3 kg 

RUČNÝ MIXÉR CHEF PLUS - S VARIABILNOU 
RÝCHLOSŤOU - S TYČOU A S HOMOGENIZUJÚCIM 
NOŽOM

60700

57300

53900
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód    €

934012     28,50

VEŠIAK NA RUČNÝ MIXÉR

kód V W mm €

224373 230 250 ø75x(H)555 354,00

 – Profesionálna verzia.
 – Telo vyrobené z nylónu.
 – Rameno a čepeľ vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
 – Šľahacia tyč súčasťou balenia.
 – Jednoduché udržiavanie čistoty. 
 – Ergonomická rukoväť.
 – Dĺžka ramena: 250 mm.
 – Vhodný na riad s objemom do 20 litrov.
 – Otočný ovládač nastavenia rýchlosti.
 – Rýchlosť: 2500-15000 ot./min. 
 – Hmotnosť: 1,9 kg.

RUČNÝ MIXÉR HENDI 250 S VARIABILNOU 
RÝCHLOSŤOU – S TYČOU

2850

35400
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191k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

PÔSOBIVÝ ROZSAH OTÁČOK
6 600 až 13 500 ot./min
ZNÍŽENIE ČASU PRÍPRAVY 
POTRAVÍN

6 PRIPRAVENÝCH PROGRAMOV
Urýchlite svoju prácu. Zvýšte

efektívnosť. 6 programov
spracovania so správne  

vybranými otáčkami.
OPAKOVATEĽNÝ ÚČINOK
AJ PRE ZAČIATOČNÍKOV

kód V W mm €

222157 230 250 ø71x(H)444 114,00

 – Telo vyrobené z plastu ABS, rameno z nehrdzavejúcej 
ocele, dĺžka 200 mm.

 – Priečna čepeľ z nehrdzavejúcej ocele s titánom.
 – Výkonný motor 250 W, elektronický ovládací panel 
s LCD displejom – 6 rýchlostí.

 – Maximálna rýchlosť 13500 ot./min.
 – Vhodný na riad s objemom od 1 do 4 litrov.

RUČNÝ MIXÉR CONCEPT LINE

VIAC MOŽNOSTÍ
Rameno dlhé 20 cm umožňuje 
pracovať v nádobách s väčšou 
kapacitou

NOŽE POTIAHNUTÉ TITÁNOM
3-krát vyššia trvácnosť
a odolnosť voči otupeniu
TITÁNOVÁ ODOLNOSŤ

NEOBŽAŽUJE
Stlmená prevádzka pohonu ideálna

pre použitie v OTVORENÝCH KUCHYNIACH
Odporúčaný ŠÉFKUCHÁRMI

ERGONOMICKÉ A ĽAHKÉ TELO
Rukoväť tvarovaná pre dlaň

Zaručuje PEVNÝ a SILNÝ úchop.
Správny pracovný uhol zabezpečí

POHODLNÚ PRÁCU + PRIRODZENÉ
UMIESTNENIE UKAZOVÁKA NA NA SPÍNAČI

HD KONŠTRUKCIA
Zvýšená odolnosť
zariadenia vďaka použitiu
ABS TERPOLYMERU
+ ODOLNOSŤ NA ŠKRABANCE

PRE NÁDOBY 

S OBJEMOM 

OD 1 DO 4 

LITROV

11400
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k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód 3030618 3030625 3030634 3030672 3030676 3030684 3030691 3030717 3030718
ručný mixér
s mixovacím 

ramenom 
XM-12

ručný mixér
s mixovacím 

ramenom 
XM-21

ručný mixér
s mixovacím ramenom

a odnímateľným 
šľahacím ramenom 

MB-21

ručný mixér
s mixovacím 

ramenom 
XM-31

ručný mixér
s mixovacím ramenom

a odnímateľným 
šľahacím ramenom 

MB-31

ručný mixér
s mixovacím 

ramenom
XM-51

ručný mixér
s mixovacím ramenom

a odnímateľným 
šľahacím ramenom 

MB-51

ručný mixér
s mixovacím 

ramenom
XM-71

ručný mixér
s mixovacím 

ramenom
XM-72

výbava
pohon

mixovacia
koncovka

pohon
mixovacia
koncovka

pohon
mixovacie koncovka
šľahacia koncovka

pohon
mixovacia
koncovka

pohon
mixovacie koncovka
šľahacia koncovka

pohon
mixovacia
koncovka

pohon
mixovacie koncovka
šľahacia koncovka

pohon
mixovacia
koncovka

pohon
mixovacia
koncovka

určené pre nádoby
s max. obsahom (l) 10 l 12 l 12 l 

alebo do 30 vajec 30 l 30 l
alebo do 50 vajec 80 l 80 l

alebo až 60 vajec 200 l 250 l

celková dĺžka zariadenia 
(mm) 448 514 514 614 614 760 760 880 970

dĺžka mixovacieho 
ramena (mm)

223 
(ponorenie max.
do asi 185 mm)

250 
(ponorenie max.
do asi 200 mm)

250 
(ponorenie max.
do asi 200 mm)

306 
(ponorenie max.
do asi 260 mm)

306 
(ponorenie max.
do asi 260 mm)

420 
(ponorenie max.
do asi 370 mm)

420 
(ponorenie max.
do asi 370 mm)

540 
(ponorenie max.
do asi 490 mm)

630 
(ponorenie max.
do asi 580 mm)

typ a počet otáčok - len 
pre mixovacie koncovky 
(ot/min)

variabilné 
od 1 500 do 15 000

variabilné 
od 1 500 do 15 000

variabilné 
od 1 500 do 15 000

stále
12 000

variabilné 
od 1 500 do 12 000

stále
12 000

variabilné 
od 1 500 do 12 000

stále
12 000

stále
12 000

priemer krytu noža (mm) 65 82 82 87 98 98 98 123 123
výkon/napätie (W/V) 240/230 300/230 300/230 400/230 570/230 570/230 570/230 750/230 750/230
hmotnosť (kg) 1,4 2,3 3,34 4,65 4,57
hlučnosť (dB) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80
€ 227,00 297,00 506,00 439,00 653,00 513,00 789,00 742,00 789,00

RUČNÉ MIXÉRY SAMMIC S PREMENLIVOU RÝCHLOSŤOU  
A KONŠTANTNOU RÝCHLOSŤOU

 – Na mixovanie rôznych surovín súčasne, v nádobách od 10 do  
250 litrov

 – Nôž s tromi čepeľami, vyrobený z kalenej nehrdzavejúcej ocele,  
s trvalými reznými hranami

 – Novo navrhnutá ochrana noža s priemerom 65 až 123 mm

 – Čitateľné označenie maximálnej úrovne ponoru
 – Ergonomický kryt motora je vyrobený z dvoch druhov materiálu
 – Stála rýchlosť 12 000 ot./min alebo ľahko a pohodlne nastaviteľná 
od 1 500 do 12 000 a dokonca až 15 000 ot./min

 – Úchyt je pokrytý protišmykovým materiálom 

pre nádoby s objemom 

od 10 do 250 litrov
rýchlosť otáčok

od 1500 do 15000 ot./min

All-in-one - univerzálne zariadenia
pre profesionálov

 – profesionálny nôž Y-blade s tromi čepeľami 
vyrobené z kalenej ocele - efektívny a spoľahlivý

 – vario-speed: variabilná rýchlosť - zaručuje 
perfektné výsledky

 – ideálne pre nepretržitú prevádzku

Maximálne pohodlie používateľa
 – kompaktný dizajn: pohodlný a jednoduchý na použitie
 – vonkajší obal vyrobený z dvoch materiálov zabezpečí 
ergonomické uchopenie zariadenia. Protišmyková 
rukoväť a optimálny sklon rukoväte na minimalizáciu 
únavy

 – intuitívne ovládanie: veľmi jednoduché použitie. 
Dodatočná kontrolka sieťového pripojenia zaručuje 
bezpečnosť operátora – indikátor sa rozsvieti hneď  
po pripojení mixéra k zdroju energie

Navrhnuté pre odolnosť
 – zvyšuje účinnosť: zaručuje dlhodobú 
prevádzku bez prehriatia

 – vybavené silným motorom, ktorý bol 
podrobený najnáročnejším testom

 – premyslená geometria puzdra navrhnutá 
tak, aby sa zabránilo prevráteniu prístroja 
na pracovnej doske a jeho spadnutiu

 – jednoduchá údržba: rameno sa dá umyť  
pod tečúcou vodu alebo v umývačke riadu

Navrhnuté pre 
prácu s nádobami  
s objemom
od 10 do 250 litrov

Zabezpečenie proti 
vystrekovaniu

Click-on-arm: odnímateľné
rameno s rýchlym a bezpečným
uzamknutím

do 22700



193k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód 3030618 3030625 3030634 3030672 3030676 3030684 3030691 3030717 3030718
ručný mixér
s mixovacím 

ramenom 
XM-12

ručný mixér
s mixovacím 

ramenom 
XM-21

ručný mixér
s mixovacím ramenom

a odnímateľným 
šľahacím ramenom 

MB-21

ručný mixér
s mixovacím 

ramenom 
XM-31

ručný mixér
s mixovacím ramenom

a odnímateľným 
šľahacím ramenom 

MB-31

ručný mixér
s mixovacím 

ramenom
XM-51

ručný mixér
s mixovacím ramenom

a odnímateľným 
šľahacím ramenom 

MB-51

ručný mixér
s mixovacím 

ramenom
XM-71

ručný mixér
s mixovacím 

ramenom
XM-72

výbava
pohon

mixovacia
koncovka

pohon
mixovacia
koncovka

pohon
mixovacie koncovka
šľahacia koncovka

pohon
mixovacia
koncovka

pohon
mixovacie koncovka
šľahacia koncovka

pohon
mixovacia
koncovka

pohon
mixovacie koncovka
šľahacia koncovka

pohon
mixovacia
koncovka

pohon
mixovacia
koncovka

určené pre nádoby
s max. obsahom (l) 10 l 12 l 12 l 

alebo do 30 vajec 30 l 30 l
alebo do 50 vajec 80 l 80 l

alebo až 60 vajec 200 l 250 l

celková dĺžka zariadenia 
(mm) 448 514 514 614 614 760 760 880 970

dĺžka mixovacieho 
ramena (mm)

223 
(ponorenie max.
do asi 185 mm)

250 
(ponorenie max.
do asi 200 mm)

250 
(ponorenie max.
do asi 200 mm)

306 
(ponorenie max.
do asi 260 mm)

306 
(ponorenie max.
do asi 260 mm)

420 
(ponorenie max.
do asi 370 mm)

420 
(ponorenie max.
do asi 370 mm)

540 
(ponorenie max.
do asi 490 mm)

630 
(ponorenie max.
do asi 580 mm)

typ a počet otáčok - len 
pre mixovacie koncovky 
(ot/min)

variabilné 
od 1 500 do 15 000

variabilné 
od 1 500 do 15 000

variabilné 
od 1 500 do 15 000

stále
12 000

variabilné 
od 1 500 do 12 000

stále
12 000

variabilné 
od 1 500 do 12 000

stále
12 000

stále
12 000

priemer krytu noža (mm) 65 82 82 87 98 98 98 123 123
výkon/napätie (W/V) 240/230 300/230 300/230 400/230 570/230 570/230 570/230 750/230 750/230
hmotnosť (kg) 1,4 2,3 3,34 4,65 4,57
hlučnosť (dB) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80
€ 227,00 297,00 506,00 439,00 653,00 513,00 789,00 742,00 789,00

kód určený pre dodatočné 
rameno

dĺžka 
(mm)

max. ponorenie 
(mm)

pre nádoby s max. 
objemom (l)

na šľahanie 
vajec

rýchlosť 
(ot/min)

€

3030613 3030618 mixovacie 192 155 88,00
3030624 3030618 mixovacie 223 185 10 91,00
3030638 3030625 mixovacie 250 200 12 118,00
3030640 3030625 mixovacie 300 250 15 139,00
3030641 3030625 šľahacie 300 15 od 2 do 30 od 200 do 1800 216,00
3030653 3030672 mixovacie 306 260 30 135,00
3030655 3030672 mixovacie 366 320 45 145,00
3030657 3030672 mixovacie 420 375 60 165,00
3030670 3030672 šľahacie 300 30 od 2 do 50 od 200 do 1800 203,00
3030685 3030684 mixovacie 419 370 80 169,00
3030687 3030684 mixovacie 519 470 120 189,00
3030686 3030684 šľahacie 300 80 od 2 do 60 od 200 do 1800 405,00
3030856 3030717 mixovacie 540 490 200 348,00
3030855 3030717 mixovacie 630 580 250 395,00

PRÍSLUŠENSTVO


