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Video

kód tloušťka (mm) €

234747 10 130,00
234730 8 130,00

 – Vhodný pro kráječ zeleniny 231807 & 231852.
 – Nutno použít v kombinaci s plátkovacím kotoučem (234730 + 280218, 
234747 + 280225).

KOSTIČKOVACÍ KOTOUČ

kód tloušťka (mm) €

234761 10 103,00
234754 8 112,00

 – Vhodný pro krouhač 231852 & 231852.
 – Nutno použít v kombinaci s plátkovacím kotoučem (234754 + 280218, 
234761 + 280225).

KRÁJECÍ KOTOUČ NA HRANOLKY

kód - tloušťka (mm) €

280423 DQ-3 3 106,00

 – Vhodný pro krouhač 231807 & 231852
NUDLIČKOVACÍ KOTOUČ - JULIENNE

kód    €

280621      77,00

 – Pro kráječ zeleniny 231807 & 231852
KOTOUČ V-KRÁJEČ

KROUHAČ ZELENINY PROFI LINE
 – Vhodný pro krájení velkého množství zeleniny.
 – Obsahuje 5 různých nástavců pro různé tvary a velikosti zeleniny:
 – plátkovací 2 mm, 4 mm, strouhací 3, 5, 7 mm.
 – Velký otvor s pákou pro vkládání velkých kusů, menší otvor  
se stlačovačem pro vkládání menších kousků.

 – Tělo z tvrzeného hliníku.
 – 2 bezpečnostní systémy: 1. - šroubovací víko,  
2. - elektromagnetický senzor (otevření víka vypne stroj).

 – Rychlost: 295 ot./min.
 – Hmotnost: 24 kg.

kód V W mm €

231807 230 550 540x240x(H)450 689,00

Včetně 5 disků  
– 2 plátkovací, 3 krouhací

Velký otvor pro 
vkládání velkých 
kusů zeleniny

Malý otvor 
pro vkládání 
menších 
kousků zeleniny

 13000od 10300

 7700  10600

 68900
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kód mm €

280690 400x250x(H)90 43,00

 – Kapacita na 18 kotoučů
 – Cena nezahrnuje kotouče

STOJAN NA 18 KOTOUČŮ DO KROUHAČE

kód V W mm €

231852 230 750 500x250x(H)470 896,00

Video

kód - tloušťka (mm) €

280294 DT-2 2 74,00
280300 DT-3 3 74,00
280416 DT-5 4.5 74,00
280317 DT-7 7 74,00

 – Vhodný pro krouhač 231807 & 231852
KROUHACÍ KOTOUČ

kód - tloušťka (mm) €

280096 DF-1 1 82,00
280102 DF-2 2 82,00
280126 DF-4 4 82,00
280201 DF-6 6 82,00
280218 DF-8 8 82,00
280225 DF-10 10 82,00

 – Pro krouhač 231807 & 231852
PLÁTKOVACÍ KOTOUČ

 – Určen pro krájení velkého množství zeleniny.
 – Velký otvor pro širokou zeleninu, a to až do Ø 165 mm.
 – Malý otvor pro dlouhou zeleninu, např. mrkev, okurky do Ø 55 mm.
 – Tělo krájecí komory vyrobeno z hliníkové slitiny, spodní část krytu  
z nerezové oceli.

 – Pohodlná stlačovací rukojeť.
 – 750 W = 1 hp vzduchem chlazený, vysoce výkonný motor.
 – Ovládací tlačítka nízkého napětí: STOP, START (24 V).
 – 2 bezpečnostní systémy: kráječ se vypne při zvednutí  
stlačovací rukojeti a po zvednutí horního krytu komory.

 – Po zasunutí stlačovací rukojeti se kráječ automaticky spustí.
 – Snadná a rychlá výměna krájecích disků.
 – Včetně 5 krájecích kotoučů: 
– 2 mm plátky (kotouč s 3 noži) 
– 4 mm plátky (kotouč s 3 noži) 
– 3 mm struhadlo 
– 5 mm struhadlo 
– 7 mm struhadlo

 – Evakuační kotouč.
 – 4 gumové protiskluzové nohy.
 – Rychlost: 300 otáček/min.
 – Hmotnost: 25 kg.

KRÁJEČ ZELENINY VYSOKOZÁTĚŽOVÝ

Včetně 5 disků 
– 2 plátkovací, 

3 krouhací

 7400 8200

 4300

 89600
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Účinnost a výkon
možnost naprogramovat čas i tlačítko 
pulzní práce.
Zpáteční otáčení pro míchání produktů
V závislosti na cílech možnost použití 
hladkých čepelí nebo volitelných 
děrovaných nožů

Přizpůsobeno k intenzivní 
a bezproblémové práci
pevná konstrukce z nerezové oceli 
a hliníku poskytuje vysokou pevnost 
a odolnost

Bezpečnost
dva bezpečnostní mikrospínače 
v poloze pánve a víka
– po sejmutí víka a/nebo nádoby
se motor automaticky vypne

od 1 96000
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kód  €

2053058 Hladký nůž pro kutr K-52, emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. 
Doporučuje se hlavně k sekání syrového masa a vláknitých produktů.

176,00

2053935 Hladký nůž pro kutr K-82, emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V. 
Doporučuje se hlavně k sekání syrového masa a vláknitých produktů.

353,00

2053063 Děrovaný nůž pro kutr K-52, emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. 
Doporučeno hlavně pro šlehání bílků a přípravu omáček.

159,00

2053940 Děrovaný nůž pro kutr K-82, emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V. 
Doporučeno hlavně pro šlehání bílků a přípravu omáček.

353,00

2053091 Vroubkovaný nůž pro kutr K-52, emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. 
Doporučeno hlavně pro hnětení těsta a všeobecné použití.

194,00

2053930 Vroubkovaný nůž pro kutr K-82, emulgátor KE-8V a multifunkční stroje CK-38V a CK-48V. 
Doporučeno hlavně pro hnětení těsta a všeobecné použití

388,00

2059417 Škrabka do emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. 71,00
2053960 Škrabka do emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V. 85,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KUTRY A EMULGÁTORY

 – Zařízení je určeno k mletí, sekání a míchání všech produktů, jako  
je zelenina a bylinky, syrové a vařené maso, ryby, ovoce, ořechy, 
kostky ledu a hnětení všech druhů těsta

 – Ideální pro přípravu pěny, pyré, omáček, polévek, mletého masa  
na masové kuličky nebo tatarského bifteku, bramborové kaše, 
zeleniny a dokonce i ovoce, másla, např. s bylinkami, majonézou  
a i na hnětení těsta nebo přípravu práškového cukru a mandlového 
másla

 – Emulgátory jsou určeny zejména pro práci s kapalinami
 – Emulgátory jsou navíc vybaveny manuální lopatkou pro ještě 
homogennější směs

 – Odnímatelná nádrž z nerezové oceli (5,5 nebo 8 litrů v závislosti 
na modelu) s víkem z polykarbonátu a otvorem, který umožňuje 
přidávat přísady během provozu zařízení

 – Obsahuje bezpečnostní systémy, které vám neumožní zapnout 
přístroj, pokud není modul emulgátoru nebo kutru nasazen nebo 
pokud je nasazen nesprávně

 – Další bezpečnostní mikrospínač blokuje otáčení nože, když je víko 
nádoby odstraněno nebo nesprávně nasazeno

 – Součástí balení je zoubkovaný nůž
 – Jednotka motoru vyrobená z vysoce kvalitní hliníkové slitiny

 – Vysoká těsnost krytu brání přístupu vody k motoru
 – Emulgátory jsou vybaveny moderním elektronickým grafickým 
panelem s mnoha užitečnými funkcemi a informacemi o provozu 
zařízení:

 – Funkce rozpoznání správně nasazeného modulu
 – K výběru 10 rychlostí otáčení nože, pro různé druhy surovin a pokrmů
 – Funkce zpětného chodu je ideální pro např. odstranění hotového 
výrobku

 – Funkce Pulse je užitečná při sekání jemných produktů, aby se 
nerozdrtily na kaši

 – Grafický ukazatel rychlosti se zobrazením počtu otáček za minutu
 – Možnost nastavit dobu provozu
 – Robustní motory s technologií „BRUSHLESS“, které účinně udržují 
točivý moment v každém z 10 rozsahů otáček

 – Dodatečné funkce FORCE CONTROL umožňující sledování až 4 
parametrů provozu zařízení: 
– intenzita proudu motoru 
– okamžitý výkon motoru 
– teplota v elektronickém modulu IGBT 
– teplota uvnitř krytu motoru

kód typ nádoba 
(l)

škrabka počet 
převodů

rychlost nože 
(ot./min.)

V W mm nádoba 
(mm)

hmotnost – kráječ 
(kg)

hmotnost – cutter 
(kg)

€

1050834 emulgátor 5,5 TAK 10 300-3000 230 1500 286x387x(H)487 Ø240x(H)150 26,5 18 2 420,00
1050853 emulgátor 8 TAK 10 300-3000 230 1500 286x387x(H)517 Ø240x(H)199 27,6 19 2 820,00
1050832 kutr 5,5 – 2 1500 i 3000 230 1500 286x387x(H)439 Ø240x(H)150 29,7 18 1 960,00
1050850 kutr 8 – 2 1500 i 3000 230 1500 286x387x(H)473 Ø240x(H)199 30,8 18,9 2 100,00

od 
7100
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Dvě bezpečnostní pojistky
Po sejmutí víka a/nebo 
zvednutí držáku se motor 
automaticky vypne

Maximální pohodlí pro uživatele
boční výřez pro nakrájenou zeleninu 
zajišťuje lepší ergonomii práce  
i na užší pracovní desce. Velmi intuitivní 
elektronický ovládací panel

Široké využití – 5 stupňová 
regulace rychlosti! 
pro potraviny s různou strukturou 
(tvrdá kořenová zelenina i měkká 
rajčata, banány)

Maximální efektivita a pohodlí práce!
Modely ULTRA s BRUSHLESS technologií:

 – jsou vysoce efektivní, protože pracují se stejným 
výkonem v celém rozsahu rychlostí.

 – zaručují jednotné, stejné výsledky řezání a 
snižují ztrátu na produktu díky exkluzivnímu 
systému kontroly síly tlaku (Force Control 
System)

 – vyznačují se lepší těsností krytu, což také 
snižuje emise hluku a zlepšuje pracovní komfort

od 2 74000
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Malý podavač 
na zeleninu

Velký podavač 
na zeleninu:
136 cm² nebo 286 cm²

KROUHAČ ZELENINY S ELETRONICKÝM GRAFICKÝM PANELEM 
CA-3V A CA41V - 5 RYCHLOSTÍ

 – Zařízení je určeno k sekání zeleniny s dosažením požadovaného 
tvaru pomocí široké škály disků a mřížek

 – Možnost krouhaní na plátky, vločky, tyčinky, kostky a hranolky různé 
tloušťky

 – Model CA-41V pro řezání malých zelných hlávek
 – Nový, intuitivní, elektronický panel ovládání pro snadnější práci 
obsahující mnoho důležitých funkcí

 – Na výběr až 5 rychlostí otáček nože, ideální pro různé druhy zeleniny
 – Robustní motory s technologií „BRUSHLESS“, které účinně udržují 
točivý moment

 – Kontrola síly krájení, zaručující stejné řezy nejvyšší kvality
 – Funkce SENCO FORCE indikující přetížení motoru
 – Funkce FORCE CONTROL označující výkon motoru
 – Další funkce FORCE CONTROL: 
– intenzita proudu motoru 
– okamžitý výkon motoru 

– teplota v elektronickém modulu IGBT 
– teplota uvnitř krytu motoru

 – Vyrobeno z nerezové oceli a hliníku, vyniká vysokou odolností a 
vhodností pro intenzivní provoz

 – Průměr disku: 205 mm
 – Rychlost: 300 –1000 ot/min
 – Vybaveno velkým podavačem zeleniny: 136 cm² nebo 286 cm²
 – Konstrukce nože zajišťuje opakovatelné řezání
 – Boční výřez pro nakrájenou zeleninu umožňuje umístění kráječe na 
úzkém stole

 – Profilovaný vyhazovací disk zvyšující výkon zařízení
 – Výkon až 650 kg/hod
 – Snadno odnímatelné víko s posouvačem
 – Dvojitá ochrana proti nehodám: po sejmutí víka a/nebo při zvednutí 
posouvače se motor automaticky vypne

kód otvor hlavy 
(cm2)

vydatnost 
(kg)

V W mm kg €

1050784 136 do 500 230 1500 391x409x(H)552 24 2 740,00
1050796 286 200-650 230 1500 391x400x(H)652 27 3 210,00
1050123 Trubkový podavač – nástavec na dlouhou zeleninu 926,00
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Velký podavač 
na zeleninu:
136 cm² lub 286 cm²

Dvě bezpečnostní pojistky
Po sejmutí víka a/nebo zvednutí 
držáku se motor automaticky 
vypne

Maximální efektivita a pohodlí práce!
Modely ACTIVE s BRUSHLESS technologií:

 –  jsou vysoce efektivní
 – zaručují jednotné, stejné  výsledky řezání 
a snižují ztráty produktu díky exkluzivnímu 
systému Force Control

 – vyznačují se lepší těsností krytu, což také 
snižuje emise hluku a zlepšuje pracovní komfort

 – snadné používání díky novému ergonomickému 
ovládacímu panelu

Malý podavač 
na zeleninu

od 1 43000
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KRÁJEČE ZELENINY S ELEKTRONICKÝM PANELEM 
– SÉRIE CA-31 A CA-41

 – Zařízení je určeno k sekání zeleniny s dosažením požadovaného 
tvaru pomocí široké škály disků a mřížek

 – Možnost krouhání na plátky, vločky, tyčinky, kostky a hranolky 
různých tlouštěk

 – Model CA-41 pro řezání malých zelných hlávek
 – Nový, intuitivní a elektronicky ovládaný panel
 – Vyrobeno z nerezové oceli a hliníku, vyniká vysokou odolností 
a vhodností pro intenzivní provoz

 – Vybaveno velkým podavačem zeleniny: 136 cm² nebo 286 cm²  

(v závislosti na modelu)
 – Konstrukce nože zajišťuje opakovatelné řezání
 – Boční výřez pro nakrájenou zeleninu umožňuje umístit kráječ  
na úzký stůl

 – Výkon: od 150 do 650 kg/h
 – Rychlost: 365 ot./min
 – Snadno odnímatelné víko s posouvačem
 – Dvojitá ochrana proti nehodám: po sejmutí víka a/nebo při zvednutí 
posouvače se motor automaticky vypne

kód otvor hlavy 
(cm2)

vydatnost 
(kg)

V W mm kg €

1050700 136 150-450 230 550 389x405x(H)544 21 1 430,00
1050701 136 150-450 230 550 389x405x(H)544 21 1 430,00
1050719 286 200-650 230 550 391x396x(H)653 24 2 250,00
1050721 286 200-650 230 550 391x396x(H)653 24 2 250,00
1050122 Hlava kráječe zeleniny s velkým dávkovacím otvorem 286 cm², 

pro krájení velkého množství zeleniny a dokonce i celých zelných hlav
996,00
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Vyšší vydatnost!
2 rychlosti a vysoce efektivní 
podavač na jednorázové zpracování 
velkého množství surovin

 4 27000
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 –

KRÁJEČ NA ZELENINU S VYSOKOU VYDATNOSTÍ 
A ELEKTRONICKÝM PANELEM CA-62

 – Zařízení je určeno ke zpracování velkého množství zeleniny, zejména 
jemných produktů a získání požadovaného tvaru pomocí široké škály 
disků a mřížek dostupných jako MOŽNOST - možnost krájet  
na plátky, vločky, tyčinky, kostky a hranolky různé tloušťky

 – Vyrobeno z nerezové oceli a hliníku, vyniká vysokou odolností  
a vhodností pro intenzivní provoz

 – Vybaven velkým podavačem na zeleninu a bočním výstupním 
otvorem pro zpracovanou surovinu

 – Konstrukce nože zajišťuje pravidelné řezy
 – Snadno použitelný nový, vodotěsný, elektronický ovládací panel

 – 2 provozní rychlosti: 
– 365 ot./min - pro přesné krájení 
– 730 ot./min - pro maximální produktivitu

 – Vydatnost: 500/1000 kg/h
 – Otvor pro násyp zeleniny: 273 cm²
 – Průměr disku: 205 mm
 – Snadno odnímatelná páka a víko pro snadné čištění
 – Důsledný bezpečnostní systém před otevřením víka
 – Hmotnost: 29,5 kg

kód otvor hlavy 
(cm2)

vydatnost 
(kg)

V W mm kg cena

1050738 273 500-1000 230 750 430x420x(H)810 29,5 3950,00
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kód    určení €

1010205 Kotouč na hranolky FCE-2 + 2x2 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 147,00
1010210 Kotouč na hranolky FCE-4 + 4x4 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 147,00
1010405 Kotouč na hranolky FCE-8 + 8x8 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 170,00

kód    určení €

1010350 Mřížka na hranolky FFC-8 + 8 mm V kombinaci s kotoučem FC-8 umožňuje získat hranolky 126,00
1010355 Mřížka na hranolky FFC-10 + 10 mm V kombinaci s kotoučem FC-10 umožňuje získat hranolky 126,00
1010364 Mřížka na kostky FMC-14D 14x14 mm V kombinaci s kotoučem FC-14D umožňuje získat kostky 14x14x14 mm 123,00
1010375 Mřížka na kostky FMC-20 + 20x20 mm V kombinaci s kotoučem FC-20 umožňuje získat kostky 20x20x20 mm 126,00
1010380 Mřížka na kostky FMC-25 + 25x25 mm V kombinaci s kotoučem FC-25 umožňuje získat kostky 25x25x25 mm 126,00

kód    použití €

1010215 Kotouč na krájení FC-1 + 1 mm Okurky, mrkev, bramborové lupínky 106,00
1010220 Kotouč na krájení FC-2 + 2 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky 106,00
1010224 Kotouč na krájení FC-3D 3 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky 110,00
1010227 Kotouč na krájení FC-6D 6 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 110,00
1010409 Kotouč na krájení FC-8D 8 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 110,00
1010410 Kotouč na krájení FC-10D 10 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 110,00
1010411 Kotouč na krájení FC-14D 14 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 123,00
1010252 Kotouč na krájení FC-20 + 20 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 126,00
1010247 Kotouč na krájení FC-20 + 25 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 126,00

1010406 Kotouč na krájení FCC-2 + 2 mm Zahnutá čepel umožňuje přesné krájení jemných potravin: 
rajčata, pomeranče, banány, citróny apod. 112,00

1010403 Kotouč na krájení FCC-3 + 3 mm Zahnutá čepel umožňuje přesné krájení jemných potravin: 
rajčata, pomeranče, banány, citróny apod. 112,00

1010404 Kotouč na krájení FCC-5 + 5 mm Zahnutá čepel umožňuje přesné krájení jemných potravin: 
rajčata, pomeranče, banány, citróny apod. 112,00

1010295 Kotouč na vroubkované plátky FCO-2 + 2 mm Rýhovaná čepel umožňuje získat vroubkované plátky okurek, mrkve, brambor apod. 126,00
1010300 Kotouč na vroubkované plátky FCO-3 + 3 mm Rýhovaná čepel umožňuje získat vroubkované plátky okurek, mrkve, brambor apod. 126,00
1010408 Kotouč na vroubkované plátky FCO-6 + 6 mm Rýhovaná čepel umožňuje získat vroubkované plátky okurek, mrkve, brambor apod. 126,00

  Kotouče pro starší modely CA-301, 401, 601
1010222 Kotouč na krájení FC-3 + 3 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky 106,00
1010407 Kotouč na krájení FC-6 + 6 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 99,00
1010400 Kotouč na krájení FC-8 + 8 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 99,00
1010401 Kotouč na krájení FC-10 + 10 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 99,00
1010402 Kotouč na krájení FC-14 + 14 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 114,00

od 14700

od 12300

od 9900



1010204

1050063
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STOJAN NA KOTOUČE A MŘÍŽKY

kód     určení €

1010390 Sada na bramborové pyré FP Mačkadlo na bramborovou kaši, použitelné výhradně s kotoučem na plátky 168,00

DO MODELŮ SÉRIE 
CA-31, CA-41

DO MODELŮ SÉRIE 
CA-31, CA-41

kód    určení €

1010318 Kotouč na strouhání SH-1 1 mm Kotouč na strouhání pečiva, tvrdého sýra, čokolády apod. 75,00
1010320 Kotouč na hobliny SH-2 2 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 75,00
1010315 Kotouč na hobliny SH-3 3 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 75,00
1010322 Kotouč na hobliny SH-4 4 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 75,00
1010324 Kotouč na hobliny SH-6 6 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 75,00
1010326 Kotouč na hobliny SH-7 7 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 75,00
1010328 Kotouč na strouhání SH-8 8 mm Kotouč na strouhání pečiva, tvrdého sýra, čokolády apod. 75,00

kód             €

1010204           52,00

 – Ideální na ukládání kotoučů a mřížek
 – Na 10 kotoučů

kód    €

1010361 Souprava na mytí mřížky na kostky 8 mm 102,00
1010366 Souprava na mytí mřížky na kostky 10 mm 102,00
1010359 Univerzální základna na mytí sady mřížek 65,00

kód mm €

1050063 666x686x(H)400 381,00

kód    určení €

1010362 Mřížka na kostky FMC-8D 8x8 mm V kombinaci s kotoučem FC-8D umožňuje získat kostky 8x8x8 mm 123,00
1010363 Mřížka na kostky FMC-10D 10x10 mm V kombinaci s kotoučem FC-10D umožňuje získat kostky 10x10x10 mm 123,00

POJÍZDNÁ ZÁKLADNA PRO KROUHAČE A 
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

 – Základna umožňuje umístění stroje do optimální výšky a umístění 
GN nádoby přímo pod výstup zařízení

 – Vyrobeno z nerezové oceli
 – Vybaveno 2 koly pro snadnější přepravu

 16800

 38100

 5200

od 
6500

 12300

 7500
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Bezpečnost
dva bezpečnostní mikrospínače  
v poloze nádoby a víka
– po sejmutí víka a/nebo nádoby  
se motor automaticky vypne

Široké využití
– 5ti stupňová regulace rychlosti!
pro suroviny s různou strukturou 
(tvrdá kořenová zelenina i měkká 
rajčata, banány)

od 3 38000



161Ceny bez DPH

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ S ELEKTRONICKÝM GRAFICKÝM 
PANELEM SÉRIE CK

 – Hlava kráječe na krájení zeleniny, zejména jemných produktů  
a krájení do požadovaného tvaru pomocí široké škály kotoučů  
i mřížek dostupných jako VOLITELNÁ VÝBAVA

 – Hlava vyrobená z litého hliníku vyznačující se vysokou odolností  
i přizpůsobením k intenzivní práci

 – Velký podavač zeleniny: 136 cm² nebo 286 cm²
 – Boční vývod pro zpracovanou surovinu umožňující umístění  
přístroje na malé ploše

 – Až 5 rychlostí krájení od 300 do 1 000 ot/min
 – Výkon: od 100 do 650 kg/h (v závislosti na modelu)
 – Velký vstupní otvor o ploše 286 cm²
 – Páka a kryt snadno odnímatelné
 – Nádoba emulgátoru určená k drcení, sekání, mletí a míchání 
různých produktů, jako je zelenina a bylinky, syrové i vařené maso, 
ryby, ovoce, ořechy, kostky ledu a na hnětení různých druhů těsta

 – Ideální pro přípravu pěny, pyré, omáček, polévek, mletého masa na 
masové kuličky nebo tatarského bifteku, bramborové kaše, zeleniny 
a ovoce, másla, např. s bylinkami, majonézu a dokonce i na hnětení 

těsta nebo na přípravu práškového cukru a mandlové hmoty
 – 10 dostupných rychlostí: od 300 do 3000 ot/min
 – Účinné motory s technologií „BRUSHLESS“ efektivně udržují točivý 
moment v každém z 10 rychlostních stupňů

 – Funkce zpětného chodu (pouze pro modul emulgátoru) ideální např. 
při vybírání hotového produktu

 – Funkce pulzního ovládání je užitečná při sekání jemných produktů, 
aby se nerozdrtily na kaši (pouze pro modul emulgátoru)

 – Vysoká těsnost krytu zabraňuje zalití motoru
 – Odnímatelná nerezová nádrž (5,5 nebo 8 litrů podle modelu) s víkem 
z polykarbonátu s otvorem pro přidávání přísad během provozu

 – Součástí balení zoubkovaný nůž
 – Škrabka na dodatečné míchání a stírání zpracované směsi ze stěny 
nádoby

 – Jednotka motoru s novým elektronickým grafickým panelem
 – Hladina hluku: <70 dB
 – Průměr disku: 205 mm

kód vydatnost 
(kg/h)

otvor 
(cm²)

objem 
emulgátoru (l)

V W rozměry kráječe 
(mm)

rozměry kutru 
(mm)

hmotnost – kráječ 
(kg)

hmotnost – kutr 
(kg)

€

1050752 100-450 136 5,5 230 1500 391x409x(H)552 286x387x(H)487 26,5 18 3 380,00
1050808 100-450 136 8 230 1500 391x409x(H)552 286x387x(H)517 27,6 19 3 810,00
1050769 200-650 286 5,5 230 1500 391x400x(H)652 286x387x(H)487 29,7 18 3 920,00
1050821 200-650 286 8 230 1500 391x400x(H)652 286x387x(H)517 30,8 18,9 4 270,00
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SÍTKO DO HRDLA UNGER
 – Vyrobeno z nerezové oceli
 – Vhodné do myčky na nádobí
 – Kompatibilní s hrdlem s mlecí jednotkou Unger (1050216)

Enterprise

Nůž oboustranný

Nůž jednostranný

Kráječ

Unger

kód typ   mm hmotnost 
(kg)

€

1050215 Enterprise jedno ostří 200x200x(H)245 6,5 641,00
1050216 Unger podvojné ostří 200x200x(H)245 6,7 676,00

kód mm V W €

1050210 310x440x(H)480 230 740 1 640,00

 – Zásuvka pro snadnou a rychlou montáž nástavce na řezání
 – Přepínače START a STOP
 – Odnímatelná násypka z nerezové oceli
 – Průměr hrdla: 60 mm
 – Přítlačný kolík z polypropylenu
 – Tělo vyrobené z nerezové oceli
 – Vybaveno napájecím kabelem s uzemněním dlouhým 1,3 m
 – Hlučnost méně než 70 dB
 – Hmotnost: 30 kg

 – Vyrobeno z nerezové oceli
 – Prvky nástavce: 
– Šnek 
– Nůž s ostřím na jedné straně 
– Krájecí kotouč s otvory ø6 mm, celkový průměr 82 mm 
– Pohon a další krájecí kotouče je potřeba objednávat samostatně

POHON MLÝNKU NA MASO O VYSOKÉ VYDATNOSTI 
PS-22

ŘEZACÍ NÁSTAVEC PRO PS-22

 – Zajímavé řešení pro zákazníka, který se chce sám rozhodnout  
o jednotlivých prvcích vybavení mlýnku na maso

 – Zvlášť je potřeba objednat pohonnou jednotku a hrdlo s řezacím 
příslušenstvím, které je dostupné ve dvou variantách: „ENTERPRISE” 
a „UNGER”. Obě sady jsou vyrobené z nerezové oceli a jsou 
standardně vybavené šnekem a sítkem s otvory o průměru 6 mm. 
Liší se nožem, který může mít ostří na řezání na jedné nebo obou 
stranách.

MLÝNEK NA MASO S VELKOU VYDATNOSTÍ DO 280 KG/H

kód průměr oka (mm) průměr celého kotouče (mm) €

2051051 3 82 60,50
2051014 4,5 82 43,00
2051052 6 82 43,00
2051053 8 82 35,50

 – Vyrobeno z nerezové oceli
 – Vhodné do myčky na nádobí
 – Kompatibilní s hrdlem s mlecí jednotkou Enterprise (1050215)

KRÁJECÍ KOTOUČ DO HRDLA ENTERPRISE

kód průměr oka (mm) průměr celého kotouče (mm) €

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

od 3550

od 3550

od 64100

 1 64000



5410000

1000710

163Ceny bez DPH

Video

kód 1000710
model ES-200
rozměry 540x750x(H)815 mm
objem 12 kg
vydatnost 240-720 kg/h
výkon/napětí 550 W/230 V
hmotnost 52 kg
€ 3 900,00

kód V W mm €

5410000 230 240 310x205x(H)360 593,00

ODŠŤAVŇOVAČ
 – Vzduchem chlazený motor pro nepřetržitý a efektivní provoz
 – Elektronicky řízené otáčky až 6 300 ot./min
 – Speciálně navržené kryty kontejnerů na dužinu, aby se zabránilo 
ucpání přístroje

 – Automatický systém vyhazování dužiny pomáhá prodloužit  
provozní dobu

 – Kapacita zásobníku na buničinu: 3¼ l
 – Turbo spínač, který zvyšuje rychlost otáčení, také umožňuje  
čištění koše a vyvažuje možné vibrace

 – Snadné použití a čištění
 – Jednoduchá a intuitivní montáž a demontáž jednotlivých prvků
 – Bezpečnostní zámek, který znemožňuje zapnutí se sejmutým víkem
 – Tělo motoru vyrobené z nerezové oceli
 – Pevný odpadový koš
 – Hmotnost: 5 kg

ODSTŘEDIVKA NA SALÁT SÉRIE ES-200
 – Rychlá a tichá, ideální pro všechny druhy kuchyní v restauracích, 
hotelech, nemocnicích

 – Konstrukce a lehký odnímatelný koš na zeleninu a ovoce z nerezové 
oceli

 – Kompaktní design umožňuje umístění zařízení pod pulty 
standardních rozměrů

 – 3 nožičky s brzdou zajišťující zařízení během práce
 – Průhledné a odolné víko vybavené samootevíracím mechanismem 
usnadňujícím přístup do koše

 – Bezpečnostní mechanismus - po otevření víka se cyklus automaticky 
zastaví

 – Kontrolka otevření dveří
 – Systém VCS vypíná a znovu zapíná rotaci koše, když není 
rovnoměrně rozložena hmotnost zeleniny, chrání zařízení před 
poškozením a personál před nehodami

 – Snadno použitelný, vodotěsný ovládací panel
 – Elektronický časovač se 3 pevnými cykly: 1, 2, 3 minuty
 – 2 otáčky motoru: 350 nebo 900 ot./min
 – Pomalé otáčky ideální pro jemnou zeleninu, jako jsou saláty

3 90000

 59300
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ŠNEKNŮŽKOTOUČ S OTVORY

VYDATNOST DO

Snadná demontáž 
trychtýře i všech vnitřních 

dílů pro snadné čištění

kód V W mm €

210789 230 900 305x490x(H)607 679,00

 – Výkonný motor s výkonem až 1100 W
 – Výkon: až 250 kg/hodina
 – Mlecí kotouč o ø 82 mm
 – Hmotnost: 31 kg

MLÝNEK NA MASO TOP LINE 22

kód V W mm €

210772 230 550 264x420x(H)548 528,00

 – Výkonný motor s výkonem až 735 W
 – Výkon: až 150 kg/hodina
 – Mlecí kotouč o ø 69,8 mm
 – Hmotnost: 24,5 kg

MLÝNEK NA MASO TOP LINE 12

 – Vysoce kvalitní profesionální zařízení pro mletí všech druhů masa 
zbavených kůže a kostí

 – Tělo vyrobené z vysoce kvalitní, leštěné nerezové oceli
 – Odnímatelný trychtýř z chirurgické oceli (304 18/10)
 – Snadná demontáž trychtýře i všech vnitřních dílů pro snadné 
čištění

 – Motor s ochranným mechanismem proti přehřátí
 – Rychlost otáčení 165 ot./min
 – Možnost zpětného chodu v případě ucpání trychtýře
 – Resetovací tlačítko, které zařízení chrání před přehřátím
 – Hnací hřídel z nerezové oceli.
 – Stupeň krytí IPX1

 – Pohodlné držadlo na horní části těla pro  
snadnou manipulaci

 – Protiskluzové nožky
 – Součást balení: 
– Včetně 2 mlecích kotoučů z nerezové oceli s otvory o průměru  
6 a 8 mm (u modelu 210765 je to 5 a 8 mm) 
– Nůž a šnek z nerezové oceli 
– Trubice na plnění klobás z polypropylenu 
– Pěchovadlo z polyethylenu

 – Nevhodný pro stálý provoz (vypněte po 45 minutách,  
aby se zařízení mohlo zchladit)

MLÝNKY NA MASO TOP LINE

MLÝNEK NA MASO TOP LINE 8
 – Výkonný motor s výkonem až 550 W
 – Výkon: až 80 kg/hodina
 – Mlecí kotouč o ø 62 mm
 – Hmotnost: 20,5 kg

kód V W mm €

210765 230 300 250x370x(H)490 407,00

Resetovací tlačítko

Odnímatelný trychtýř 
z chirurgické oceli 

(304 18/10)

Zpětný chod v případě 
zablokování trychtýře

Hnací hřídel  
z nerezové oceli

kód určený pro mm €

210413 210765 ø5 19,00
210420 210765 ø8 19,00
210451 210772 ø6 21,50
210468 210772 ø8 21,50
210499 210789 ø6 24,00
210505 210789 ø8 24,00

kód určený pro €

210406 210765 15,50
210444 210772 19,00
210482 210789 17,00

kód určený pro €

210390 210765 71,00
210437 210772 73,50
210475 210789 80,00

od 7100

od 1550
od 1900

 od 40700
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200 kg/h200 kg/h

165Ceny bez DPH

200 kg/h
VYDATNOST DO

kód - €

282359 282199, 210802, 282200 10,50
282076 282007, 210819 16,50

NŮŽ DO MLÝNKU 
NA MASO

kód - mm €

282229 282199, 210802, 282200 ø8 21,00
282250 282199, 210802, 282200 ø3 21,00
282243 282199, 210802, 282200 ø4.5 21,00
282236 282199, 210802, 282200 ø6 21,00
282267 282199, 210802, 282200 ø2 25,50

 – ø 70 mm

KOTOUČ DO MLÝNKU  
NA MASO

282359
282267

IA
IA

Nádoba na maso 
vyrobená 
z nerezové oceli

Šnek z hliníkové 
slitiny

Tělo z nerezové 
oceli

Hnací hřídel  
z nerezové oceli

Z nerezové oceli
MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 12,  
ŠNEK Z NEREZOVÉ OCELI

 – Určený pro malé restaurace penziony, pizzerie a řeznictví
 – Šnek je vyroben z nerezové oceli
 – Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli
 – Pěchovadlo z polyetylenu 
 – Lisovací ozubený převod pracuje v olejové náplni (velmi tichý provoz) 
(tichý provoz)

 – Mřížka ø70 mm s otvory ø6 mm je vyrobena z nerezové oceli
 – Protiskluzové nožky
 – Hmotnost: 19 kg
 – Maximální výkon 200 kg/h
 – Není určen pro nepřetržitý provoz 

kód V W mm €

282200 230 750 370x220x(H)440 675,00

od 1050od 2100

 67500
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300 kg/h
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VYDATNOST DO

NSI

kód - mm €

282014 282007 ø8 27,00
282021 282007 ø6 27,00
282038 282007 ø4.5 27,00
282045 282007 ø3 29,50
282052 282007 ø2 38,50

 – ø 82 mm

KOTOUČ DO MLÝNKU 
NA MASO

kód - €

282304 282199 88,00
282069 282007 128,00

 – Vyroben z eloxovaného hliníku.

ŠNEK DO MLÝNKU 
NA MASO

kód - €

282359 282199 10,50
282076 282007 16,50

NŮŽ DO MLÝNKU 
NA MASO

kód - mm €

282229 282199 ø8 21,00
282250 282199 ø3 21,00
282243 282199 ø4.5 21,00
282236 282199 ø6 21,00
282267 282199 ø2 25,50

 – ø 70 mm

KOTOUČ DO MLÝNKU 
NA MASO

kód V W mm €

282007 230 1100 430x250x(H)510 839,00

 – Vysoce kvalitní profesionální zařízení pro mletí  
všech druhů masa zbavených kůže a kostí.

 – Šnek ze speciální hliníkové slitiny.
 – Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli.
 – Pěchovadlo z polyethylenu.
 – Tichý provoz díky naolejovaným součástkám.
 – Mlecí kotouč o Ø 82 mm s otvory o Ø 6 mm.
 – Hmotnost: 24 kg.
 – Nevhodný pro stálý provoz. 
 – Výkon: 300 kg/hodina.

MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 22MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 12
 – Vysoce kvalitní profesionální zařízení pro mletí  
všech druhů masa zbavených kůže a kostí.

 – Šnek ze speciální hliníkové slitiny
 – Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli.
 – Pěchovadlo z polyethylenu.
 – Tichý provoz díky naolejovaným součástkám.
 – Mlecí kotouč o Ø 70 mm s otvory o Ø 6 mm.
 – Hmotnost: 19 kg.
 – Nevhodný pro stálý provoz. 
 – Výkon: 200 kg/hodina.

kód V W mm €

282199 230 750 370x220x(H)440 547,00

IA

282304282359

282014282267

NBIA

IA

Z nerezové 
oceli

Hnací hřídel  
z nerezové oceli

Nádoba na maso 
vyrobená 
z nerezové oceli

Tělo z nerezové 
oceli

Šnek z hliníkové 
slitiny

od 8800od 1050

od 2700od 2100

 od 54700



NSI

220 kg/h

282359

167Ceny bez DPH

Video

VYDATNOST DO

210802

kód - €

933367 210819 90,00
931257 210802 78,00

ŠNEK DO MLÝNKU 
NA MASO

kód V W mm €

210819 230 750 427x261x(H)486 583,00

 – Podavač z nerezové oceli, hnací hřídel ze speciální hliníkové slitiny.
 – Nůž a šnek z nerezové oceli, litinový trychtýř. 
 – Včetně plnicí trubice a 2 mlecích kotoučů o průměru 82 mm s otvory 
o průměru 6 a 8 mm.

 – Snadná demontáž pro snadné čištění.
 – Motor s ochranným mechanismem proti přehřátí. 
 – Protiskluzové nožky.
 – Výkon 200-220 kg/h.
 – Není určen pro stálý provoz.

MLÝNEK NA MASO KITCHEN LINE 22MLÝNEK NA MASO KITCHEN LINE 12
 – Podavač z nerezové oceli, hnací hřídel ze speciální hliníkové slitiny.
 – Nůž a šnek z nerezové oceli, litinový trychtýř.
 – Včetně plnicí trubice a 2 mlecích kotoučů o průměru 70 mm s otvory 
o průměru 6 a 8 mm.

 – Snadná demontáž pro snadné čištění.
 – Motor s ochranným mechanismem proti přehřátí.
 – Protiskluzové nožky.
 – Výkon 100 kg/h.
 – Není určen pro stálý provoz.

kód V W mm €

210802 230 550 432x261x(H)484 489,00

IA
933367

kód - mm €

282014 282007 ø8 27,00
282021 282007 ø6 27,00
282038 282007 ø4.5 27,00
282045 282007 ø3 29,50
282052 282007 ø2 38,50

 – ø 82 mm

KOTOUČ DO MLÝNKU 
NA MASO

kód - €

282359 282199 10,50
282076 282007 16,50

NŮŽ DO MLÝNKU 
NA MASO

kód - mm €

282229 282199 ø8 21,00
282250 282199 ø3 21,00
282243 282199 ø4.5 21,00
282236 282199 ø6 21,00
282267 282199 ø2 25,50

 – ø 70 mm

KOTOUČ DO MLÝNKU 
NA MASO IA

IA
IA

Podavač z nerezové 
oceli

Hnací hřídel 
ze speciální 

hliníkové slitiny

Nástavec na plnění 
klobás z polypropylenu

Resetovací 
tlačítko

od 1050
od 2700od 2100

 od 48900
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282335 282342
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Video

kód V W mm €

282335 400 2200 295x565x(H)550 3 630,00

kód V W mm €

282342 400 1500 260x450x(H)530 1 610,00
282717 400 1500 260x450x(H)530 1 830,00

VYDATNOST DO

VYDATNOST DO VYDATNOST DO

kód V W mm €

282274 400 1100 460x240x(H)510 1 140,00

Snadné a rychlé 
rozebrání hrdla, 

možné mít v myčce

MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 1/2 UNGER 12
 – Určený pro profesionální použití, ideální pro řeznictví, supermarkety, 
velké jídelny, restaurace a další gastronomická zařízení

 – Pro mletí jakéhokoliv druhu vykostěného masa
 – Elegantní tělo z leštěného hliníkového odlitku
 – Hrdlo vyrobené z nerezové oceli AISI 304
 – Tichá převodovka pracující v olejové lázni
 – Odnímatelné hrdlo z nerezové oceli
 – Chlazený asynchronní motor s ochranou proti přehřátí
 – Rychlost otáček šneka: 140 ot./min
 – Přítlačný kolík z polyethylenu
 – Obsahuje kotouč s otvory 6,5 mm a řezací matrici
 – Násypka a pracovní části z nerezové oceli
 – Průměr plnícího hrdla 52 mm
 – Průměr výstupního hrdla 70 mm
 – Výkon: až 150 kg/h
 – Není určený pro nepřetržitý provoz
 – Váha 23 kg

 – Zařízení vysoké kvality na mletí všech druhů vykostěného masa
 – Tělo vyrobené z nerezové oceli AISI 304
 – Ventilovaný asynchronní motor s ochranou proti přehřátí
 – Tichá převodovka pracující v olejové lázni
 – Rychlost: 140 ot./min
 – Nakládací miska vyrobená z nerezové oceli
 – Vydatnost: 400 kg/h
 – Přítlačný kolík z ABS plastu
 – Řezné a mlecí prvky z nerezové oceli
 – Průměr plnícího hrdla 52 mm
 – Sada obsahuje: nůž a matrici s otvory 6 mm (model 282342), 2 nože 
a 2 krájecí kotouče s 6mm a 10 mm velkými otvory a řezací matricí 
(model 282717), vše z nerezové oceli

 – Voděodolný vypínač s gumovým krytem
 – Není určený pro nepřetržitý provoz

MLÝNEK NA MASO TOP LINE TI22R ENTERPRISE MLÝNEK NA MASO TOP LINE TI 32R UNGER
 – Zařízení na mletí všech druhů vykostěného masa
 – Tělo vyrobené z nerezové oceli AISI 304
 – Bezpečnostní mikrospínač vypínající zařízení
 – Tichá převodovka pracující v olejové lázni
 – Chlazený třífázový motor s ochranou proti přehřátí
 – Nástavec, šnek, nože a matrice z nerezové oceli
 – Přítlačný kolík z ABS plastu
 – Ovládací panel vybavený bezpečnostními senzory
 – Motor se zpětným chodem
 – Rychlost: 140 ot./min
 – Vydatnost: 600 kg/h
 – Průměr hrdla 98 mm
 – Průměr plnícího hrdla 76 mm
 – Sada obsahuje: 2 nože a 2 řezací kotouče s otvory 6 mm 
a 10 mm a řezací matrici

 – Voděodolný vypínač s gumovým krytem
 – Není určeno pro nepřetržitý provoz

 1 14000

od
1 61000 3 63000
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169Ceny bez DPH

VYDATNOST DO

Video

kód V W mm €

228182 400 1900 560x520x(H)420 1 230,00

kód V W mm €

210864 230 400 275x190x(H)347 146,00

 – Ideální pro malá množství masa a výrobu klobás.
 – Nevhodný pro komerční užití.
 – Tělo z hliníku.
 – Kovová násypka s víkem proti prachu.
 – Pěchovadlo z plastu.
 – Šnek z hliníku a nůž z nerezové oceli.
 – Včetně 2 mlecích kotoučů o průměru 65,8 mm 
s otvory o průměru 4 a 7 mm. 

 – 3 trubice na plnění klobás o průměru 12, 15 a 20 mm.
 – Příslušenství na přípravu tatarského bifteku.
 – Spínače on/off/zpětného chodu.
 – Nevhodný pro stálý provoz. 
 – Váha: 5,2 kg.

MLÝNEK NA MASO 198

MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 350
 – Zařízení na mletí masa i ryb na fašírku  
a opakovaného mletí na kotlety

 – Nástavec na plnění klobás
 – Tělo vyrobeno z nerezové oceli
 – Pracovní část je vyrobena ze speciální slitiny hliníku
 – Třífázový motor s chlazením určený pro nepřetržitý 
provoz

 – Zpětný chod motoru
 – Rychlost: 185 ot./min
 – Balení obsahuje 2x řezací kotouč průměru 82 mm  
s otvory 5 mm a 9 mm

 – Znaky bezpečnosti B a CE
 – Vydatnost: 350 kg/h
 – Hmotnost: 42 kg

Tělo z hliníku

Včetně 3 trubic 
na plnění klobás

Podavač s krytem 
proti prachu

Šnek z hliníku, nůž 
z nerezové oceli

Distanční kroužek

SYSTÉM UNGER ZARUČUJE MLETÍ  
S NEJVYŠŠÍ PŘESNOSTÍ

1. Mlecí hlava
2. Šnek
3. Předřezací kotouč
4. 2x dvoubřitý nůž
5. Mlecí kotouč s otvory  
 o ø 9 mm
6. Mlecí kotouč s otvory 
 o ø 5 mm
7. Distanční kroužek
8. Pojistná matice

Trubice na 
plnění klobás

Reverse

 1 23000

 14600
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kód V W mm €

843598 230 370 290x500x(H)490 771,00

kód mm €

975329 235x130x(H)120 228,00
kód mm €

975312 235x130x(H)120 584,00

 – Pouzdro z nerezové oceli.
 – 2 polypropylenové lisovací válce.
 – Délka válce 180 mm.

 – Pouzdro a nože z nerezové oceli.
 – 2 sety nožů pro nařezání stripsů o šířce 4 mm.
 – Délka válce 165 mm.

VÁLEČKY 
NA DRŮBEŽÍ MASO VÁLEČKY NA STRIPSY

kód V W mm €

975305 230 350 465x220x(H)430 675,00

 – Ideální do restaurací, řeznictví a stravovacích 
zařízení.

 – Maximální velikost kusu masa: šířka 160 mm, 
tloušťka 30 mm.

 – Tělo z nerezové oceli.
 – Včetně válečků pro hovězí a vepřové maso.
 – Rychlost nožů: 75 otáček za minutu.
 – Chlazený motor s vestavěným ventilátorem.
 – 4 gumové nožky.

ELEKTRICKÝ TENDERIZÉR NA MASO

Včetně válečků 
pro hovězí  
a vepřové maso

Video

NI

kód V W mm €

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

 – Tělo z lakovaného hliníku
 – Díly, které přichází do styku 
s masem, jsou z nerezové oceli

 – Bezpečnostní spínač
 – Brzda motoru
 – Mikrospínač pily
 – Nastavitelná šířka a výška řezání
 – Délka pily: 1 550 mm
 – Rozměry řezání: 170x(H)150 mm
 – Pracovní plocha 330x300 mm
 – Za příplatek k dispozici: stojan 
z lakované oceli: 550x570x(H)650 mm

PILA NA KOSTI

ELEKTRICKÝ TENDERIZÉR
 – Kapacita až 420 plátků masa za hodinu
 – Maximální tloušťka syrového masa 25 mm
 – Vstupní otvor: 158x23 mm
 – Dva válečky široké 175 mm s 880 noži na kuličkových ložiskách
 – Speciální „hřebenovité” prvky zabraňují obalení masa kolem  
válečků s noži

 – Nože z nerezové oceli

 77100

1 75000
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Video

kód mm €

513033 685x250x(H)200 22,00

 – Vytvoří tortillu o průměru 200 mm.
 – Hliníková slitina, vnější povrch potažen červeným  
práškovaným lakem.

LIS NA TORTILY
PAPÍRY DO LISU NA HAMBURGRY

 – Vyrobeny z transparentní celulózy
 – Odolné vůči vysokým teplotám a biologicky rozložitelné
 – ø130 mm
 – Cca 1400 ks/balení

kód baleno po mm €

282120 1255 ø130 41,50

kód mm €

513026 ø120x(H)80 10,50

 – Vytvoří hamburgery o průměru ø115 mm.
 – Hliníková slitina s nepřilnavým povrchem.
 – Rukojeť z polypropylenu.

LIS NA HAMBURGERY

LIS NA HAMBURGERY
 – Vytvoří hamburgery o průměru 130 mm.
 – Části přicházející do styku s masem jsou vyrobeny z nerezové oceli.
 – Spodní část vyrobena z eloxovaného hliníku.
 – Páka pro vyjmutí připravené hamburgerové placky z lisovací mísy.
 – Kontejner pro přebytečné části.

kód mm €

282113 330x250x(H)300 205,00

KRÁJEČ
 – Určeno pro homogenizaci, hnětení, drcení, rozmělňování, sekání, 
mletí a míchání různých produktů, jako je zelenina a bylinky, syrové 
a vařené maso, ryby, ovoce, ořechy, kostky ledu a k hnětení všech 
druhů těst

 – Pouzdro motoru, miska a dvouramenný srpový nůž jsou vyrobeny  
z nerezové oceli

 – Nůž s čepelemi ve dvou rovinách zaručuje důkladné drcení produktů
 – Škrabka ovládaná klikou vám umožňuje sebrat produkty ze stěny 
mísy během provozu zařízení, což značně usnadňuje dosažení 
jednotné konzistence hmotyběhem kratší doby

 – Průhledný polykarbonátový kryt umožňuje sledovat procesy v misce; 
uzavíratelný otvor umožňuje bezpečně přidávat další přísady, když 
je zařízení v provozu; dvě západky pevně udržují víko na misce, čímž 
chrání před vylitím obsahu a znečištěním místa práce

 – Mikrospínač zabraňuje spuštění zařízení, pokud není mísa správně 
namontována na pohonné jednotce

 – Ovládací panel s vypínačem pro nepřetržitý nebo pulzní provoz
 – Gumové nožičky stabilizují zařízení během provozu a zabraňují 
poškrábání pracovní desky

 – Vodotěsnost: IPX 3
 – Rychlost otáčení nože: 1500 ot / min
 – Mísa je vhodná do myčky
 – Dodává se s elektrickým kabelem a uzemněnou zástrčkou

kód litry V W mm €

229231 5 220-240 800 350x275x(H)560 815,00

 20500

81500

 1050

 4150
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Video

OBJEM DO

PLNIČKA KLOBÁS PROFI LINE
 – Tělo, válec a píst z nerezové oceli.
 – Vybaven snadno ovladatelným dvourychlostním plnicím systémem.
 – Píst lze snadno vyjmout pro plnění a čištění.
 – Ložiska a ozubené soukolí vyrobeny z kalené oceli, odolné vůči tlaku.
 – Včetně sady čtyř nerezových válců o průměrech: 16/22/32/38 mm.

kód litry mm €

282571 3 304x304x(H)525 190,00
282588 5 304x304x(H)640 208,00
282090 7 300x340x(H)830 233,00
282151 10 415x315x(H)690 323,00

PLNIČKY KLOBÁS

Včetně sady čtyř 
nerezových válců
16/22/32/38 mm

Části, které jsou  
v kontaktu se surovinami 
jsou snadno odnímatelné 
kvůli jednoduchému čištění

Odolný převodový systém
-vyrobeno z tvrzené oceli

Vyrobeno z nerezové oceli

od 19000



282083

265116265123

NEW

173Ceny bez DPH

VYwRUČNÍ KLIPSOVAČKA NA KLOBÁSY, 
1000 SPON V SADĚ

 – K použití ve stravovacích zařízeních a v potravinářském průmyslu, 
zejména při výrobě uzenin

 – Účinně uzavírá sponou různé typy obalů
 – Vyrobeno z pochromované oceli
 – Pouzdro mechanismu z ABS
 – Efektivní upínání spon bez velké námahy díky použití páky  
s ramenem dlouhým 390 mm

 – Kolejnice pro klipy se závažím zaručuje jejich správnou polohu
 – Nastavení sevření pomocí knoflíku se zajišťovacím šroubem 
(možnost zvolit vhodnou svorku podle typu a tloušťky střívka, síťky, 
vaku atd.)

 – Chromovaná, těžká základna na gumových nožičkách zajišťuje 
stabilitu zařízení během práce

 – Čistá hmotnost:
 – Sada obsahuje: 1000 sponek ve tvaru písmene „U” s rozměry  
11,5 × 11 mm

 – Další klipy dostupné v baleních po 2 000 ks (265123)
kód mm €

265116 150x350x(H)500 220,00
265123 Spony do klipsovačky na klobásy 265116 

- sada 2 000 ks
17,50

kód litry V W mm €

282083 15 230 90 450x350x(H)750 650,00

PLNIČKA NA KLOBÁSY ELEKTRICKÁ 15 L
 – Na výrobu vlastních masových výrobků
 – Ideální pro restaurace, stravovací zařízení, farmy, malé provozovny 
na zpracování masa a řeznictví s vlastními prodejnami

 – Vyrobena z nerezové oceli
 – Objem: 15 l = cca. 13 kg masa
 – Elektromotor pohybující pístem plničky
 – Nastavitelná rychlost pístu od 0 do 10 mm/s, což umožňuje  
přesnou kontrolu nad plněním

 – Může být ovládána pedálem na podlaze
 – Součástí balení sada 4 nerezových nástavců o délce 180 mm  
a průměru: 16, 22, 32 a 38 mm

 – Převodový systém odolný vůči mechanickému namáhání díky 
materiálům z kalené oceli

 – Hmotnost: 30 kg

 65000

22000
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kód litry mm €

282168 11 240x460x(H)410 195,00
282281 20 285x550x(H)385 240,00

kód mm €

222805 214x155x(H)205 121,00

 – Pevné uchycení díky přísavkám
 – Vysoce kvalitní zubaté ostří
 – Snadno čistitelný
 – Krájí na 11 plátků o průměru 17 mm

RUČNÍ KRÁJEČ KLOBÁS

kód V W mm €

265109 230 135 230x185x(H)325 187,00

 – Elektrický kráječ klobás s dvojitým ostřím a nastavitelnou tloušťkou
 – Extra dlouhý vkládací držák pro různé druhy klobás
 – Maximální průměr 48 mm

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ KLOBÁS

kód litry mm €

282670 10 450x230x(H)335 185,00
282687 18 580x250x(H)415 216,00

282281

282670

RUČNÍ MÍCHAČKA NA NÁDIVKU PEVNÁ
 – Zařízení pro malou výrobnu uzenářských výrobků
 – Pro míchání mletého masa s jinými přísadami jako je např. koření, 
k přípravě směsi do klobás, párků a jiných uzenin

 – Plášť z nerezové oceli AISI 304
 – Ruční míchání pomocí kliky
 – Převodovka v modelu 282687
 – Velmi snadné pro používání a čištění

RUČNÍ MÍCHAČKA NA NÁDIVKU VÝKLOPNÁ
 – Zařízení pro výrobu masných výrobků v malém množství
 – Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304
 – Klika z hliníkové slitiny
 – Výklopná vana pro snazší vyjmutí připravené směsi
 – Dvojitá ochrana proti náhodnému uvolnění vany
 – Ruční míchání s odnímatelnou klikou
 – U modelu 282168 není žádný převod, jedna otočka 
kliky = jedné otočce míchadla v díži 

 – U modelu 282281 převod, 3 otočky kliky se rovnají jedné  
otočce míchadla v míse

 – Zařízení lze celkově rozebrat
 – Kryt s rukojetí je součástí výrobku
 – Velmi snadné pro používání a čištění

 18700
 12100

od 19500

od 18500
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kód - V W mm €

226841 dávka 7 kg 400 510 460x500x(H)800 1 130,00

ŠKRABKA BRAMBOR PROFI LINE 5 KG
 – Vyrobeno výhradně z nerezové oceli.
 – Transparentní víko.
 – Digitální časovač.
 – Zásobník na odpad umístěn přímo pod spotřebičem.
 – Abrazivní disk.
 – Vnitřní stěny lemované odnímatelným abrazivním materiálem.
 – Bezpečnostní spínač.
 – Vyhovuje požadavkům CE.
 – Výkon 75 kg/h.
 – Hmotnost 35 kg.

kód - V W mm €

226834 5 kg 230 370 530x520x(H)700 1 610,00kód - V W mm €

226810 dávka 10 kg 400 550 530x660x(H)850 1 970,00

Transparentní 
víko Odolný vyměnitelný 

disk a stěny bubnu  
s brusným povrchem

Transparentní 
víko

Digitální 
časovač

Zásobník 
na odpad

ŠKRABKA NA BRAMBORY PROFI LINE 10 KG
 – Celá vyrobena výhradně z nerezové oceli
 – Transparentní víko
 – Digitální časovač
 – Zásobník na odpad umístěn přímo pod spotřebičem
 – Abrazivní disk
 – Vnitřní stěny lemované odnímatelným abrazivním materiálem
 – Bezpečnostní vypínač
 – Vyhovuje požadavkům CE
 – Přídavný brusný prvek na stěnu
 – Vydatnost: 100 kg/h
 – Hmotnost: 40 kg

ŠKRABKA NA BRAMBORY HENDI 7
 – Zařízení na škrabání brambor, mrkve, řepy a pod.
 – Celá vyrobena z nerezové oceli
 – Kryt s akrylovým průzorem
 – Bezpečnostní vypínač
 – Robustní, vyměnitelný kotouč a abrazivní stěny válce
 – Snadná demontáž usnadňuje čištění
 – Boční výpusť zbytků slupek
 – Časovač
 – Výkon: 150 kg/h
 – Hmotnost 46 kg

 1 61000

 1 97000

od 1 13000
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kód dávka (kg) vydatnost (kg/h) mm W/V €

1000565 5 80-100 333x367x(H)490 300/400 1 530,00

AKCESORIA
kód    €

2003899 Dolní brusný talíř pro škrabku M-5 318,00
2009224 Podstavec pro škrabku M-5 a PI-10, PI-20 318,00

kód mm CZK

kód vydatnost (kg/h) mm €

1020061 100-150 280x512x(H)735
(se zdviženou rukojetí) 383,00

1020065 lisovací sada s noži 8x8 mm 85,00
1020070 lisovací sada s noži 10x10 mm 85,00
1020075 lisovací sada s noži 12x12  mm 85,00

vhodné k použití 
s nádobou GN 1/1 

- 150 mm 

V ceně lis pro výrobu 
hranolků o rozměru 

10x10 mm

RUČNÍ KRÁJEČ BRAMBOR – SÉRIE CF-5
 – Zařízení na krájení brambor a jiné tvrdé zeleniny a ovoce. Ideální 
řešení pro malá gastronomická zařízení nebo restaurace

 – Prodloužená rukojeť a elastické pružiny zajišťují optimální výsledek 
při minimální námaze

 – Tělo z hliníku, rukojeti, matice a šrouby z nerezové oceli
 – Základna vybavená přísavkami zajišťujícími stabilitu
 – Snadné čištění
 – Součástí lis z nerezové oceli s noži na hranolky 10x10 mm
 – Hmotnost 4 kg
 – Výběr ze 3 vyměnitelných mřížek s čepelemi z nerezové oceli, 
umožňující získat hranolky různých velikostí. Rozměry ok: 
– 8×8 mm (1020065) 
– 10×10 mm (1020070, součástí kráječe 1020061) 
– 12×12 mm (1020075)

ŠKRABKA NA BRAMBORY SÉRIE M-5
 – Profesionální zařízení na loupání brambor, řepy, mrkve a jiné 
hlíznaté zeleniny

 – Ideální pro malou gastronomii
 – Dolní část komory ve formě rotujícího talíře opatřeného brusným 
materiálem

 – Tělo z nerezové oceli, boční dveře z hliníku
 – Průhledné sklopné víko z polykarbonátu umožňující kontrolu 
procesu škrábání

 – Bezpečnostní spínač víka a krytu
 – Vodotěsný ovládací panel s tlačítky: START, STOP
 – Časovač s nastavitelným režimem 0-6 minut a nepřetržitým 
provozním režimem

 – Je nutné připojení vody (upínací hadice bez závitu)
 – Přívod vody s ventilem zabraňujícím zpětnému toku vody do 
vodovodní sítě

 – Na výběr boční nebo vertikální spodní odtok o průměru 80 mm
 – Hladina hluku: přibližně 70 dB

38300

 1 53000
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
kód    €

2001417 Dolní brusný talíř pro škrabky PI-10 a PI-20 318,00
2009430 Dolní brusný talíř pro škrabku PI-30 353,00
2009422 Brusný boční díl do PI-10 71,00
2009423 Brusný boční díl do PI-20 106,00
2009415 Brusný boční díl do PI-30 131,00
2009224 Podstavec pro škrabku M-5 a PI-10, PI-20 318,00
2009250 Podstavec se separátorem odpadu 

pod škrabky PI-10 a PI-20
741,00

2009270 Podstavec se separátorem odpadu 
pod škrabky PI-30

881,00

2000004 Disk s noži pro škrabku PI-20 494,00

kód 1000650 1000660 1000630
model PI-10 PI-20 PI-30
rozměry 433x635x(H)625 mm 433x635x(H)735 mm 622x760x(H)950 mm
vydatnost 200-240 kg/h 400-480 kg/h 600-720 kg/h
dávka 10 kg 20 kg 30 kg
výkon/napětí 370 W/400 V 550 W/400 V 730 W/400 V
hmotnost 34 kg 35,8 kg 56,9 kg
PLN 2 250,00 2 600,00 4 140,00

ŠKRABKA NA BRAMBORY SÉRIE PI

 – Profesionální zařízení na loupání brambor, červené řepy,  
mrkve a jiné hlíznaté zeleniny

 – Dolní část komory ve formě hliníkové otočné desky potažené 
brusivem ze silikonového karbidu (certifikace NSF)

 – 2 nebo 3 brusné prvky v závislosti na modelu
 – Tělo z nerezové oceli, boční hliníkové dveře pro odstranění 
oloupané zeleniny

 – Průhledné víko se sklopným polykarbonátem
 – Nízká spotřeba energie 
 – Bezpečnostní spínač víka a dveří
 – Stupeň krytí: IP65
 – Vysoká odolnost proti stříkající vodě
 – Vodotěsný ovládací panel s tlačítky: START, STOP
 – Časovač s nastavitelným režimem 0-6 minut a nepřetržitým 
provozním režimem

 – Je vyžadováno připojení k vodě
 – Přívod vody s ventilem zabraňujícím zpětnému toku vody 
do vodovodní sítě

 – Boční nebo vertikální spodní odtok o průměru 80 mm
 – Hladina hluku: přibližně 70 dB

od 2 25000
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kód V W mm €

210048 230 280 440x420x(H)350 419,00
kód V W mm €

210031 230 200 400x400x(H)330 382,00

 – Ø nože: 220 mm.
 – Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 15 mm.
 – Maximální průměr řezu: 150 mm.

 – Ø nože: 195 mm.
 – Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 12 mm.
 – Maximální průměr řezu: 120 mm.

NÁŘEZOVÝ STROJ PROFI LINE 220NÁŘEZOVÝ STROJ PROFI LINE 195

NÁŘEZOVÉ STROJE PROFI LINE
 – Určeny pro profesionální komerční využití. 
 – Tělo z hliníku, protiskluzové nohy. 
 – Šikmý model s ostřím z tvrzené nerezové oceli. 
 – Vzduchem chlazený motor s ochranou proti přehřátí. 
 – Extra silný motor pro krájení tuhého masa. 
 – Ochrana ostří a zabudovaná bruska. 
 – Podavač s bezpečnostním krytem a odkladač s uzamykacím 
systémem. 

 – Snadno odnímatelné části pro rychlé čištění. 

 – Splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro komerční 
využití, jako například: 
- Při nastavení tloušťky 0 je čepel za ochranným krytem.  
- Ochrana proti aktivaci bez přítomnosti brusky nebo krytu  
   kotouče.  
- Odkladač lze odejmout a připevnit pouze když je čepel  
   v pozici tloušťky 0. 

 – Nevhodný pro krájení sýrů. Lze ale dokoupit nepřilnavé nože.

Akrylový bezpečnostní štít Uzamykatelný mechanismus Zabudovaná bruska

Ochrana nože Bezpečně utěsněný 
spínač on/off

Vzduchem chlazený motor 
chráněný kovovým krytem
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Video

Video

PRŮMĚR NOŽE DO

kód - mm €

975800 210031 ø195 86,00
975732 210048 ø220 98,00
975749 210000 ø250 111,00
975756 210017 ø300 146,00

 – Pro krájení sýrů.
NŮŽ S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM

kód V W mm €

210017 230 420 600x480x(H)450 824,00
kód V W mm €

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

 – Ø nože: 300 mm.
 – Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 15 mm.
 – Maximální průměr řezu: 200 mm.

 – Ø nože: 250 mm.
 – Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 15 mm.
 – Maximální průměr řezu: 180 mm.

NÁŘEZOVÝ STROJ PROFI LINE 300NÁŘEZOVÝ STROJ PROFI LINE 250

od 8600

 od 38200
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Video

Jednoduché nastavení síly plátku

Stabilní rukojeťVestavěná bruska

Pojezd s ochranným krytem

Akrylový bezpečnostní kryt

 – Určeny pro profesionální komerční využití. 
 – Tělo z hliníku, protiskluzové nohy. 
 – Šikmý model s ostřím z tvrzené nerezové oceli. 
 – Vzduchem chlazený motor s ochranou proti přehřátí. 
 – Extra silný motor pro krájení tuhého masa. 
 – Ochrana ostří a zabudovaná bruska. 
 – Podavač s bezpečnostním krytem a odkladač s uzamykacím 
systémem. 

 – Snadno odnímatelné části pro rychlé čištění. 
 – Splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro komerční využití,  
jako například: 
- Při nastavení tloušťky 0 je čepel za ochranným krytem.  
- Ochrana proti aktivaci bez přítomnosti brusky nebo krytu kotouče.  
- Odkladač lze odejmout a připevnit pouze když je čepel v pozici  
   tloušťky 0. 

 – Nevhodný pro krájení sýrů. Lze ale dokoupit nepřilnavé nože.

NÁŘEZOVÉ STROJE PROFI LINE

kód V W mm €

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

970294 230 280 440x420x(H)350 424,00

 – Ø nože: 250 mm.
 – Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 15 mm.
 – Maximální průměr řezu: 180 mm.

 – Průměr nože: 220 mm.
 – Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 15 mm.
 – Maximální průměr řezu: 150 mm. 

NÁŘEZOVÝ STROJ PROFI LINE 250 ČERVENÁ EDICENÁŘEZOVÝ STROJ PROFI LINE 220 ČERVENÁ EDICE

 49700 42400
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NÁŘEZOVÝ STROJ KITCHEN LINE 300
 – Vzduchem chlazený motor (0,3 hp) chráněný plastovým krytem.
 – Šikmý model s vysoce kvalitním ostřím. Ø nože: 300 mm.
 – Odhadovaný maximální průměr řezu produktu: 210 mm.
 – Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 14 mm.
 – Nůž zajištěn proti otáčení během demontáže.
 – 4 protiskluzové plastové nohy.
 – Váha: 24 kg.

kód V W mm €

210246 230 250 615x494x(H)477 694,00

NÁŘEZOVÝ STROJ KITCHEN LINE 250 
S TEFLONOVOU VRSTVOU

 – Nůž a kryt nože jsou potaženy teflonem pro snadné krájení sýrů.
 – Vzduchem chlazený motor (0,2 hp) chráněný plastovým krytem.
 – Odnímatelný tác pro snadné odstranění odřezků.
 – Ochrana ostří a zabudovaná bruska.
 – Šikmý model s vysoce kvalitním ostřím. Ø nože: 250 mm.
 – Odhadovaný maximální průměr řezu produktu: 180 mm.
 – Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 11 mm.
 – Nůž zajištěn proti otáčení během údržby.
 – 4 protiskluzové plastové nohy.
 – Váha: 16,4 kg.

kód V W mm €

210222 230 150 494x402x(H)398 459,00

NÁŘEZOVÝ STROJ KITCHEN LINE 250
 – Vzduchem chlazený motor (0,2 hp) chráněný plastovým krytem.
 – Šikmý model s vysoce kvalitním ostřím. Ø nože: 250 mm.
 – Odhadovaný maximální průměr řezu produktu: 180 mm.
 – Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 11 mm.
 – Nůž zajištěn proti otáčení během demontáže.
 – 4 protiskluzové plastové nohy.
 – Váha: 16,4 kg.

kód V W mm €

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

NÁŘEZOVÉ STROJE KITCHEN LINE

 – Tělo z eloxovaného hliníku.
 – Transparentní ochranný kryt pro bezpečné řezání.
 – Lehce vyjímatelné díly pro snadné čištění.
 – Ochrana ostří a zabudovaná bruska.
 – Šikmý model s vysoce kvalitním ostřím.

Teflonový 
povrch pro 
krájení sýrů

 
Zabudovaná bruska

Akrylový 
bezpečnostní štít

Vzduchem chlazený motor 
chráněný kovovým krytem

Bezpečně utěsněný 
spínač on/off

 45900

 69400

 40700


