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156 Ceny bez DPH

Ow

Video
Malý otvor pro 

vkládání menších 
kousků zeleniny

Velký otvor s pákou 
pro vkládání velkých 

kusů zeleniny

Včetně 5 disků, 
2 na krájení 3 
na strouhání

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, 4,5, 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.
 – Produktivita: 100 - 300 kg/h
 – Hmotnost: 24 kg.

kód V W mm €

231807 230 550 540x240x(H)450 847,00

kód tloušťka (mm) €

234747 10 162,00
234730 8 162,00

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

KOSTIČKOVACÍ KOTOUČ

kód tloušťka (mm) €

280294 2 96,00
280300 3 96,00
280416 4.5 96,00
280317 7 96,00

 – Vhodný pro krouhač 231807 & 231852
KROUHACÍ KOTOUČ

kód tloušťka (mm) €

280126 4 103,00
280096 1 103,00
280102 2 103,00
280201 6 103,00
280218 8 103,00
280225 10 103,00

 – Pro krouhač 231807 & 231852
PLÁTKOVACÍ KOTOUČ
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Video

Malý otvor pro 
vkládání menších 
kousků zeleniny

Velký otvor s pákou 
pro vkládání velkých 

kusů zeleniny

Včetně 5 disků,  
2 na krájení 3 na strouhání

kód V W mm €

231852 230 750 500x250x(H)470 1 090,00

 – 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
 – 4,5 mm struhadlo
 – 7 mm struhadlo

 – Evakuační kotouč.
 – 4 gumové protiskluzové nohy.
 – Rychlost: 300 otáček/min.
 – Produktivita: 100 – 350 kg/h
 – Hmotnost: 25 kg.

KRÁJEČ ZELENINY VYSOKOZÁTĚŽOVÝ

VNIw

kód mm €

280690 400x250x(H)90 55,00

 – Kapacita na 18 kotoučů
 – Cena nezahrnuje kotouče

STOJAN NA 18 KOTOUČŮ 
DO KROUHAČE

kód tloušťka (mm) €

234761 10 127,00
234754 8 137,00

 – Vhodný pro krouhač 231852  
& 231852.

 – Nutno použít v kombinaci s 
plátkovacím kotoučem (234754  
+ 280218, 234761 + 280225).

KRÁJECÍ KOTOUČ  
NA HRANOLKY

kód tloušťka (mm) €

280423 3 137,00

 – Vhodný pro krouhač 231807  
& 231852

NUDLIČKOVACÍ KOTOUČ  
- JULIENNE

kód    €

280621      99,50

 – Pro kráječ zeleniny 231807  
& 231852

KOTOUČ V-KRÁJEČ
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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



1050784 1050796

1050123
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KROUHAČ ZELENINY S ELETRONICKÝM GRAFICKÝM PANELEM 
CA-3V A CA41V - 5 RYCHLOSTÍ

kód model otvor hlavy 
(cm2)

vydatnost 
(kg)

V W mm kg €

1050784 CA-3V 136 do 500 230 1500 391x409x(H)552 24 3 080,00
1050796 CA-4V 286 200-650 230 1500 391x400x(H)652 27 3 600,00
1050123 Trubkový podavač – nástavec na dlouhou zeleninu 1 040,00

Malý podavač  
na zeleninu

Velký podavač na 
zeleninu: 136 cm²  
nebo 286 cm²

 – Zařízení určené k dělení zeleniny, především jemných potravin, 
a udělování jim požadovaného tvaru s pomocí širokého spektra 
kotoučů a mřížek dostupných jako VOLITELNÉ vybavení – možnost 
dosažené různé tloušťky plátků, hoblinek, nudliček, kostiček  
a hranolek

 – Model CA-4V na krájení malých zelných hlávek
 – Nový, intuitivní, elektronicky ovládaný panel usnadňující práci 
operátora a disponující mnoha důležitými funkcemi

 – Na výběr až 5 rychlostí otáček nože, dokonalé pro různé druhy 
zeleniny

 – Silné motory díky technologii „Brushless” efektivně udržují točivý 
moment

 – Kontrola síly krájení zaručující identické krájení nejvyšší kvality
 – Funkce SENCO FORCE spouštějící poplach v případě přetížení 
motoru

 – Funkce FORCE CONTROL uvádí využívaný výkon motoru

 – Doplňující funkce FORCE CONTROL umožňující pozorování:
 – intenzity proudu v motoru
 – výkonu motoru v daný okamžik
 – teploty v elektronickém modulu IGBT
 – teploty uvnitř korpusu motoru

 – Vyroben z nerezové oceli a hliníku litého pod tlakem, vyznačuje  
se vysokou odolností a přizpůsobením pro intenzivní práci

 – Průměr kotoučů: 205 mm
 – Rychlost: 300-1000 ot./min
 – Vybaven velkým podavačem na zeleninu: 136 cm² nebo 286 cm²
 – Konstrukce nože zajišťuje opakovatelné krájení
 – Boční výstupní otvor nakrájené zeleniny umožňuje umístění kráječe 
na úzké pracovní desce

 – Profilovaný evakuační kotouč zvyšující výkonnost zařízení
 – Výkon: až 650 kg/hod.
 – Snadno snímatelné víko s přítlakem
 – Dvojitá ochrana před nehodami: po sundání víka a/nebo zvednutí 
přítlaku se motor automaticky vypne
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Velký podavač na 
zeleninu: 136 cm²  
nebo 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



1050700 1050719
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kód model otvor hlavy 
(cm2)

vydatnost 
(kg)

V W mm kg €

1050700 CA-31 230V 136 150-450 230 550 389x405x(H)544 21 1 590,00
1050701 CA-31 400V 136 150-450 400 550 389x405x(H)544 21 1 590,00
1050719 CA-41 230V 286 200-650 230 550 391x396x(H)653 24 2 540,00
1050721 CA-41 400V 286 200-650 400 550 391x396x(H)653 24 2 540,00
1050122 Hlava kráječe zeleniny s velkým dávkovacím otvorem 286 cm², 

pro krájení velkého množství zeleniny a dokonce i celých zelných hlav
1 120,00

 – 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

KRÁJEČE ZELENINY S ELEKTRONICKÝM PANELEM 
– SÉRIE CA-31 A CA-41
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Vyšší vydatnost!
2 rychlosti a vysoce efektivní 
podavač na jednorázové zpracování 
velkého množství surovin
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kód model otvor hlavy 
(cm2)

vydatnost 
(kg)

V W mm kg €

1050738 CA 62 273 500-1000 230 750 430x420x(H)810 29,5 4 800,00

 – Zařízení určené k úpravě velkého množství zeleniny, především 
jemných potravin, a udělování jim požadovaného tvaru pomocí 
širokého spektra kotoučů a mřížek dostupných VOLITELNĚ  
– možnost získání plátků různé tloušťky, hoblinek, nudliček,  
kostek a hranolek

 – Vyroben z nerezové oceli a hliníku litého pod tlakem se vyznačuje 
vysokou odolností a přizpůsobením pro intenzivní práci

 – Vybaven velkým podavačem zeleniny a bočním výstupním otvorem 
hotového produktu

 – Konstrukce nože zajišťuje opakovatelný řez

 – Na používání nenáročný, nový, voděodolný, elektronicky  
ovládaný panel

 – 2 provozní rychlosti:
 – 365 ot./min – pro precizní krájení
 – 730 ot./min – pro práci s max. výkonem

 – Výkonnost: 500-1000 kg/h
 – Vkládací otvor: 273 cm²
 – Průměr kotouče: 205 mm
 – Snadné demontovatelná páka a víko usnadňují čištění
 – Precizní bezpečnostní systém chránící před otevřením víka
 – Hmotnost netto: 29,8 kg

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ S VYSOKÝM VÝKONEM NA ZELENINU,  
S ELEKTRONICKÝM PANELEM CA-62 SAMMIC
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kód    použití € €

1010390 Sada na bramborové pyré FP Mačkadlo na bramborovou kaši, použitelné výhradně s kotoučem na plátky 183,00

kód    použití €

1010205 Kotouč na hranolky FCE-2 + 2x2 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 169,00
1010210 Kotouč na hranolky FCE-4 + 4x4 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 169,00
1010405 Kotouč na hranolky FCE-8 + 8x8 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 183,00

kód    použití €

1010350 Mřížka na hranolky FFC-8 + 8 mm V kombinaci s kotoučem FC-8 umožňuje získat hranolky 136,00
1010355 Mřížka na hranolky FFC-10 + 10 mm V kombinaci s kotoučem FC-10 umožňuje získat hranolky 136,00
1010364 Mřížka na kostky FMC-14D 14x14 mm V kombinaci s kotoučem FC-14D umožňuje získat kostky 14x14x14 mm 136,00
1010375 Mřížka na kostky FMC-20 + 20x20 mm V kombinaci s kotoučem FC-20 umožňuje získat kostky 20x20x20 mm 136,00
1010380 Mřížka na kostky FMC-25 + 25x25 mm V kombinaci s kotoučem FC-25 umožňuje získat kostky 25x25x25 mm 136,00

kód    použití €

1010215 Kotouč na krájení FC-1 + 1 mm Okurky, mrkev, bramborové lupínky 122,00
1010220 Kotouč na krájení FC-2 + 2 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky 122,00
1010224 Kotouč na krájení FC-3D 3 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky 122,00
1010227 Kotouč na krájení FC-6D 6 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 122,00
1010409 Kotouč na krájení FC-8D 8 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 122,00
1010410 Kotouč na krájení FC-10D 10 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 122,00
1010411 Kotouč na krájení FC-14D 14 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 137,00
1010252 Kotouč na krájení FC-20 + 20 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 137,00
1010247 Kotouč na krájení FC-20 + 25 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 137,00

1010406 Kotouč na krájení FCC-2 + 2 mm Zahnutá čepel umožňuje přesné krájení jemných potravin: 
rajčata, pomeranče, banány, citróny apod. 122,00

1010403 Kotouč na krájení FCC-3 + 3 mm Zahnutá čepel umožňuje přesné krájení jemných potravin: 
rajčata, pomeranče, banány, citróny apod. 122,00

1010404 Kotouč na krájení FCC-5 + 5 mm Zahnutá čepel umožňuje přesné krájení jemných potravin: 
rajčata, pomeranče, banány, citróny apod. 122,00

1010295 Kotouč na vroubkované plátky FCO-2 + 2 mm Rýhovaná čepel umožňuje získat vroubkované plátky okurek, mrkve, brambor apod. 136,00
1010300 Kotouč na vroubkované plátky FCO-3 + 3 mm Rýhovaná čepel umožňuje získat vroubkované plátky okurek, mrkve, brambor apod. 136,00
1010408 Kotouč na vroubkované plátky FCO-6 + 6 mm Rýhovaná čepel umožňuje získat vroubkované plátky okurek, mrkve, brambor apod. 136,00
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 – Ideální na ukládání kotoučů a mřížek
 – Na 10 kotoučů

kód             €

1010204           61,00

STOJAN NA KOTOUČE A MŘÍŽKY

kód    použití €

1010318 Kotouč na strouhání SH-1 1 mm Kotouč na strouhání pečiva, tvrdého sýra, čokolády apod. 92,50
1010328 Kotouč na strouhání SH-8 8 mm Kotouč na strouhání pečiva, tvrdého sýra, čokolády apod. 92,50

kód    použití €

1010320 Kotouč na hobliny SH-2 2 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 92,50
1010315 Kotouč na hobliny SH-3 3 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 92,50
1010322 Kotouč na hobliny SH-4 4 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 92,50
1010324 Kotouč na hobliny SH-6 6 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 92,50
1010326 Kotouč na hobliny SH-7 7 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 92,50

kód    €

1010361 Souprava na mytí mřížky na kostky 8 mm 122,00
1010366 Souprava na mytí mřížky na kostky 10 mm 122,00
1010359 Univerzální základna na mytí sady mřížek 75,50

kód mm €

1050063 666x686x(H)400 427,00

 – Základna umožňuje umístit zařízení v optimální pracovní výšce  
a přizpůsobení nádoby GN přímo u výstupného otvoru kráječe

 – Vyroben z nerezové oceli
 – Vybaven 2 kolečky usnadňujícími přepravu

POJÍZDNÁ ZÁKLADNA PRO KRÁJEČE:  
CA-301, CA-401, CA-601

kód    použití €

1010362 Mřížka na kostky FMC-8D 8x8 mm V kombinaci s kotoučem FC-8D umožňuje získat kostky 8x8x8 mm 139,00
1010363 Mřížka na kostky FMC-10D 10x10 mm V kombinaci s kotoučem FC-10D umožňuje získat kostky 10x10x10 mm 136,00
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STOJAN NA KOTOUČE A MŘÍŽKY
 – Dokonalý na ukládání kotoučů a mřížek
 – Na 10 kotoučů

kód model otvor hlavy 
(cm2)

vydatnost 
(kg)

rychlost nože 
(ot./min)

V W mm kg €

1050940 CA-21 89 50-350 1500 230 800 378x309(H)533 15,3 1 320,00
1050962 CA-2V 89 50-350 300-1000 230 1100 378x309(H)533 13 2 170,00

kód             €

1010204           61,00

 – Řezací kotouče navržené s výjimečnou přesností pro velmi přesné 
řezání

 – Robustní konstrukce z nejkvalitnějších materiálů určených pro styk 
s potravinami je díky novému ergonomickému ovládacímu panelu 
snadno použitelná

 – Nízká hmotnost a kompaktní design – krouhač váží méně a zabírá 
méně místa

 – Pouzdro vyrobené z fibreglass – vyztužený polymer
 – Vysoká odolnost proti vodě – pouzdro bez větracích otvorů
 – Tichý provoz – vysoký uživatelský komfort
 – Široké použití – 5-stupňové řízení rychlosti! 

 – Model 1050962 pro produkty s různorodou strukturou (tvrdá 
kořenová zelenina a měkká rajčata, banány)

 – Až 35 různých typů řezů – díky použití širokého sortimentu kotoučů  
a mřížek (je třeba objednávat samostatně)

 – Bezkartáčová technologie (model 1050962) zaručuje jednotné, 
opakovatelné řezné efekty a snižuje ztráty výrobků díky exkluzivnímu 
systému řízení přítlačné síly (Force Control System)

 – Dvojitá ochrana proti nehodám – dva bezpečnostní mikrospínače: 
po sejmutí víka a/nebo zvednutí přitahovače se motor automaticky 
vypne

KROUHAČE S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ A KONSTANTNÍ RYCHLOSTÍ 
SAMMIC COMPACT LINE

kód  €

2059762 Nástavec-kutr na kráječ CA-21/CA-2V a kutry K-41/K-4V 336,00
2059750 Hladký nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line 200,00
2059752 Perforovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line 200,00
2059748 Zoubkovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line 200,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1050962
1050940
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kód    použití €

1010530 Kotouč na krájení FCS-1 1 mm Okurky, mrkev, bramborové lupínky 93,00
1010532 Kotouč na krájení FCS-2 2 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky 93,00
1010534 Kotouč na krájení FCS-3 3 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky 93,00
1010536 Kotouč na krájení FCS-4 4 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 93,00
1010538 Kotouč na krájení FCS-5 5 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 93,00
1010540 Kotouč na krájení FCS-6 6 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 93,00
1010570 Kotouč na krájení FCS-8 8 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 109,00
1010572 Kotouč na krájení FCS-10 10 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 109,00
1010574 Kotouč na krájení FCS-12 12 mm Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné 109,00
1010546 Disc for crinkle-cut slices FCOS-2 2 mm Rýhovaná čepel umožňuje získat vroubkované plátky okurek, mrkve, brambor apod. 89,00

TARCZE DO SZATKOWNIC COMPACT LINE

kód    použití €

1010514 Sada na bramborové pyré FP – drobný kotouč SHSF Mačkadlo na bramborovou kaši, použitelné výhradně s kotoučem na plátky 78,50
1010516 Sada na bramborové pyré FP – hrubý kotouč SHSF Mačkadlo na bramborovou kaši, použitelné výhradně s kotoučem na plátky 78,50

kód    použití €

1010500 Kotouč na hobliny SH-2 2 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 78,50
1010502 Kotouč na hobliny SH-3 3 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 78,50
1010504 Kotouč na hobliny SH-4 4 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 78,50
1010506 Kotouč na hobliny SH-7 7 mm Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí 78,50

kód    použití €

1010550 Kotouč na hranolky FCES 2x2 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 122,00
1010552 Kotouč na hranolky FCES 2x4 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 122,00
1010554 Kotouč na hranolky FCES 2x6 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 122,00
1010556 Kotouč na hranolky FCES 4x4 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 122,00
1010558 Kotouč na hranolky FCES 6x6 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 122,00
1010560 Kotouč na hranolky FCES 8x8 mm Vytváří efekt krájení „Julienne”. Celer, petržel, mrkev apod. 122,00

kód    použití €

1010590 Mřížka na hranolky FFS-8 8 mm V kombinaci s kotoučem FC-8 umožňuje získat hranolky 139,00
1010592 Mřížka na hranolky FFS-10 10 mm V kombinaci s kotoučem FC-10 umožňuje získat hranolky 139,00
1010580 Mřížka na kostky FMS-8 8x8 mm V kombinaci s kotoučem FCS-8 umožňuje získat kostky 8x8x8 mm 139,00
1010582 Mřížka na kostky FMS-10 10x10 mm V kombinaci s kotoučem FCS-10 umožňuje získat kostky 10x10x10 mm 139,00
1010584 Mřížka na kostky FMS-12 12x12 mm V kombinaci s kotoučem FCS-12 umožňuje získat kostky 12x12x12 mm 139,00
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
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.

200,00

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.

397,00

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.

183,00

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.

397,00

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.

215,00

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

417,00

2059417 Škrabka do emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. 75,00
2053960 Škrabka do emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V. 93,00

kód typ nádoba 
(l)

počet 
převodů

rychlost nože 
(ot./min.)

V W mm nádoba 
(mm)

hmotnost – kráječ 
(kg)

hmotnost – cutter 
(kg)

€

1050832 kutr 5,5 2 1500 i 3000 230 1500 286x387x(H)439 Ø240x(H)150 29,7 18 2 210,00
1050850 kutr 8 2 1500 i 3000 230 1500 286x387x(H)473 Ø240x(H)199 30,8 18,9 2 370,00

 – Zařízení určené ke krájení, mletí, míchání a mačkání potravin
 – Snímatelná nerezová nádoba s polykarbonátovým víkem s otvorem 
umožňujícím přidávání ingrediencí během práce zařízení

 – Bezpečnostní systémy znemožňující spuštění motoru, když 
není nainstalován modul kutru na bloku motoru nebo když je 
nainstalován špatně

 – Přídavný bezpečnostní mikrospínač blokující otáčky nože při 
sejmutém nebo špatně nasazeném víku nádoby

 – Blok motoru byl vyroben z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
 – Vysoká těsnost korpusu zabraňující zaplavení motoru.
 – Moderní elektronický grafický panel s mnoha užitečnými funkcemi  
a informacemi o provozu zařízení

 – Funkce rozeznávání správně nainstalovaného modulu

 – Funkce pulzu užitečná během sekání jemných potravin
 – Grafický ukazatel rychlosti společně s uvedením čísla rychlosti  
a počtu otáček za minutu

 – Možnost nastavení pracovního času
 – 2stupňová regulace rychlostí: 1500 a 3000 ot./min
 – Doplňková funkce Force Control umožňující pozorování  
až 4 provozních parametrů zařízení:

 – intenzity proudu v motoru
 – výkonu motoru v daný okamžik
 – teploty v elektronickém modulu IGBT
 – teploty uvnitř korpusu motoru

 – Součástí balení zoubkovaný nůž

KUTRY ŘADA ACTIVE
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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 2 730,00
1050853 emulgátor 8 TAK 10 300-3000 230 1500 286x387x(H)517 Ø240x(H)199 27,6 19 3 170,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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.

200,00

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.

397,00

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.

183,00

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.

397,00

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.

215,00

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

417,00

2059417 Škrabka do emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. 75,00
2053960 Škrabka do emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V. 93,00

 – Zařízení určené k drcení, sekání, mletí a míchání veškerých potravin, 
jako jsou: zelenina a bylinky, syrové a vařené maso, ryby, ovoce, 
ořechy, ledové kostky a k hněte těst všeho druhu

 – Dokonalé k přípravě pěn, protlaků, omáček, polévek, mletého masa 
na kuličky nebo tatarský biftek, bramborové kaše, zeleninového 
nebo ovocného pyré, másla, např. s příměsí bylinek, majonézy,  
a dokonce k hnětení těsta nebo moučkového cukru a marcipánu

 – Kutr-emulgátor je určený především pro práci s tekutinami
 – Navíc byl vybaven manuálním shrnovačem, který umožňuje získat 
ještě homogennější směs

 – Snímatelná nerezová nádoba s polykarbonátovým víkem s otvorem 
umožňujícím přidávání ingrediencí, když zařízení pracuje

 – Bezpečnostní systémy znemožňující spuštění motoru, když modul 
kutru-emulgátoru není nainstalován na bloku motoru nebo když  
je neinstalován špatně

 – Přídavný bezpečnostní mikrospínač blokující otáčky nože při 
sejmutém nebo špatně nainstalovaném víku nádoby

 – Blok motoru je vyroben z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
 – Vysoká těsnost korpusu zabraňuje zaplavení motoru

 – Moderní, elektronický grafický panel s mnoha užitečnými funkcemi 
a informacemi o práci zařízení

 – Funkce rozeznání správně nainstalovaného modulu
 – Funkce zpětných otáček dokonalá např. během vytahování hotového 
výrobku

 – Funkce pulzu užiteční během sekání jemných potravin
 – Grafický ukazatel rychlosti společně s uvedením čísla rychlosti  
a počtu otáček za minutu

 – Možnost nastavení pracovního času
 – Zpětné otáčky pro míchání výrobků
 – Silné motory vyrobené technologií „Brushless”, efektivně udržující 
točivý moment ve všech 10 rozsazích rychlosti od 300 do 3000 ot./min

 – Doplňující funkce Force Control umožňující pozorování až 4 provozních 
parametrů zařízení:

 – intenzity proudu v motoru
 – výkonu motoru v daný okamžik
 – teploty v elektronickém modulu IGBT
 – teploty uvnitř korpusu motoru

 – Součástí balení zoubkovaný nůž

KUTRY-EMULGÁTORY ŘADA ULTRA
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produktů a hnětení všech druhů těst
 – Emulgátor určený pro práci s kapalinami 
 – Odnímatelná nádrž z nerezové oceli (4,4 l) s krytem vyrobeným 
z polykarbonátu a otvorem pro přidávání složek během provozu 
zařízení

 – Emulgátor vybaven moderním elektronickým grafickým panelem 
(model 1051000) s mnoha užitečnými funkcemi a informacemi  
o provozu zařízení

 – Široké použití – 5-stupňové řízení rychlosti! (model 1051000) 
pro produkty s různorodou strukturou (tvrdé: kořenová a měkká 
zelenina: rajčata, banány). Speciální programy: hrubé a jemné  
mletí, časovač

 – Upozornění na přetížení – Force Control – vizuální a zvukový poplach
 – Dvojitá ochrana proti nehodám – dva bezpečnostní mikrospínače  
u mísy a víku, systém varování před chybou

 – Robustní konstrukce z nejkvalitnějších materiálů určených pro styk 
s potravinami

 – Díky novému ergonomickému ovládacímu panelu jsou snadno 
použitelné

 – Nízká hmotnost a kompaktní design
 – Pouzdro vyrobené z fibreglass – vyztužený polymer
 – Vysoká odolnost proti vodě – pouzdro bez větracích otvorů
 – Tichý provoz – vysoký uživatelský komfort
 – Mísa řezačky vybavená ergonomickými rukojeťmi 

ŘEZAČKY-EMULGÁTORY S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ A ŘEZAČKY 
S KONSTANTNÍ RYCHLOSTÍ SAMMIC COMPACT LINE

kód model typ nádoba 
(l)

rychlost nože 
(ot./min)

V W mm motor hmotnost 
(kg)

€

1050980 K-41 kutr 4,4 1500 230 800 252x309x(H)434 asynchronní 14,2 1 440,00
1051000 KE-4V kutr-emulgátor 4,4 300-3000 230 1100 252x309x(H)434 bezkartáčový 11,9 2 290,00

kód  €

2059760 Hlava kráječe na kutry-emulgátory K-41 a K-4V 450,00
2059750 Hladký nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line 200,00
2059752 Perforovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line 200,00
2059748 Zoubkovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line 200,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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 – Kráječ na krájení zeleniny, především té jemné, a dodávání ji 
požadovaného tvaru pomocí kotoučů a mřížek, které jsou dostupné 
jako volitelné vybavení

 – Řezné kotouče navržené s výjimečnou přesností zajišťující velmi 
přesný řez

 – Spolehlivá konstrukce z nejkvalitnějších materiálů schválených  
pro kontakt s potravinami

 – Jednoduchá obsluha díky novému, ergonomickému ovládacímu 
panelu

 – Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce – kráječ méně váží  
a zabere málo místo

 – Korpus vyroben z fiberglassu – vyztuženého skelného vlákna
 – Vysoká voděodolnost díky korpusu zbavenému ventilačních otvorů
 – Tichý chod zajišťující vysoký uživatelský komfort
 – Široké využití, díky 5stupňové regulaci rychlosti (model 1050962), 
na potraviny s různou strukturou (tvrdé: kořenová zelenina, měkké: 
rajčata, banány)

 – Systém kontroly síly tlaku (Force Control System)

 – Dvojitá ochrana před nehodami – 2 bezpečnostní mikrospínače:  
po sejmutí víka a/nebo zvednutí přítlaku se motor automaticky vypne

 – Velký podavač na zeleninu: 89 cm2

 – Boční výstupní otvor hotového produktu umožňující postavit stroj na 
malém pracovní ploše

 – 1 nebo 5 rychlostí kráječe: 1500 nebo 300-1000 ot./min (v závislosti 
na modelu)

 – Profilovaný evakuační kotouč zvyšující výkonnost zařízení
 – Výkon: 50-350 kg/hod.
 – Snadno demontovatelná páka a víko
 – Nádrž emulgátoru s obj. 4,4 l určená k drcení, sekání, mletí a míchání 
potravin a hnětení těst všeho druhu

 – 1 nebo 10 rychlostí emulgátoru: 1500 nebo 300-1000 ot./min (v závislosti 
na modelu)

 – Funkce pulzu (model 1050900) užitečná během sekání jemných 
potravin, aby se nerozmělnili na kaši (jen pro modul emulgátoru)

 – Až 35 různých druhů krájení – díky použití širokého sortimentu 
kotoučů a mřížek (k zakoupení samostatně)

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ COMPACT LINE

kód  €

2059762 Nástavec-kutr na kráječ CA-21/CA-2V a kutry K-41/K-4V 336,00
2059750 Hladký nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line 200,00
2059752 Perforovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line 200,00
2059748 Zoubkovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line 200,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód rychlost nože 
(ot./min.)

otvor hlavy 
(cm2)

nádoba 
(l)

V W rozměry – kráječ 
(mm)

rozměry – cutter 
(mm)

hmotnost – kráječ 
(kg)

hmotnost – cutter 
(kg)

€

1050900 50-350 89 4,4 230 1500 378x309(H)533 252x309x(H)434 15,3 14,2 1 740,00
1050922 50-350 89 4,4 230 1500 378x309(H)533 252x309x(H)434 13 11,9 2 730,00
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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)



173Ceny bez DPH

 – 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

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ S ELEKTRONICKÝM GRAFICKÝM 
PANELEM SÉRIE CK

kód model vydatnost 
(kg/h)

otvor 
(cm²)

objem 
emulgátoru (l)

V W rozměry kráječe 
(mm)

rozměry kutru 
(mm)

hmotnost – kráječ 
(kg)

hmotnost – kutr 
(kg)

€

1050752 CK-35V 100-450 136 5,5 230 1500 391x409x(H)552 286x387x(H)487 26,5 18 3 800,00
1050808 CK-38V 100-450 136 8 230 1500 391x409x(H)552 286x387x(H)517 27,6 19 4 280,00
1050769 CK-45V 200-650 286 5,5 230 1500 391x400x(H)652 286x387x(H)487 29,7 18 4 410,00
1050821 CK-48V 200-650 286 8 230 1500 391x400x(H)652 286x387x(H)517 30,8 18,9 4 820,00
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174 Ceny bez DPH

KU
CH

YŇ
SK

É S
TR

OJ
E

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
€ 4 380,00

 – Rychlý a tichý, dokonalý do kuchyní všeho druhu v restauracích, 
hotelích, nemocnicích

 – Konstrukce a lehký, vyjímatelný koš na zeleninu a ovoce vyrobeny  
z nerezové oceli

 – Kompaktní konstrukce umožňuje umístit zařízení pod desky  
se standardními rozměry

 – 3 kolečka s brzdou stabilizující zařízení během práce
 – Průhledné, odolné víko vybaveno samootevíracím mechanismem 
usnadňujícím přístup do koše

 – Bezpečnostní mechanismus – po otevření víka se cyklus 
automaticky zastaví

 – Kontrolka otevřených dveří
 – Systém VCS vypínající a opětovně spouštějící otáčky koše, když 
není tíha zeleniny rovnoměrně rozložena, chrání zařízení před 
poškozením a personál před nehodami

 – Snadno použitelný, voděodolný ovládací panel
 – Elektronický časovač se 3 stálými cykly: 1, 2, 3 minuty
 – 2 rychlosti motoru: 350 nebo 900 ot./min
 – Pomalé otáčky jsou dokonalé pro jemnou zeleninu, např. saláty

ODSTŘEDIVKA NA SALÁT ŘADA ES-200

kód V W mm €

5410000 230 240 310x205x(H)360 652,00

 – Korpus vyroben z nerezové oceli
 – Velký vstupní otvor s průměrem ø75 mm
 – Zásobník na dužninu s obj. 3,25 l
 – Speciálně navržené víko umožňující efektivní posun dužniny  
do nádrže

 – Bezpečnostní blokáda – zařízení pracuje výhradně při správně 
nasazeném víku

 – Turbo přepínač – dočasné zvýšení otáček umožňuje vyrovnávání 
případných vibrací a očištění sítka

 – Voděodolný kryt panelu ovládání zajišťuje bezpečnou obsluhu 
zařízení a usnadňuje jeho čištění

 – Jednoduchá a intuitivní montáž a demontáž jednotlivých prvků, 
snadné používání a čištění

 – Motor chlazený vzduchem
 – Rychlost: až 6300 ot./min
 – Hmotnost netto: 5 kg

ODŠŤAVŇOVAČ LI-240 SAMMIC



1050210

Unger
1050216

Enterprise
1050215

2051052 2051525

175Ceny bez DPH

kód typ   mm hmotnost 
(kg)

€

1050215 Enterprise jedno ostří 200x200x(H)245 6,5 722,00
1050216 Unger podvojné ostří 200x200x(H)245 6,7 769,00

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

2051524 3 82 61,00
2051525 4,5 82 46,50
2051526 6 82 46,50
2051527 8 82 46,50

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

2051051 3 82 61,00
2051014 4,5 82 46,50
2051052 6 82 46,50
2051053 8 82 46,50

Nůž jednostranný

SÍTKO DO HRDLA UNGER
 – Vyrobeno z nerezové oceli
 – Lze mýt v myčce
 – Kompatibilní s hrdly Unger s krájecí jednotkou (1050216)  
do mlýnku PS-22

SÍTKO DO HRDLA ENTERPRISE
 – Vyrobeno z nerezové oceli
 – Lze mýt v myčce
 – Kompatibilní s hrdly Enterprise s krájecí jednotkou (1050215)  
do mlýnku PS-22

Nůž oboustranný

Kráječ

kód mm V W €

1050210 310x440x(H)480 230 740 1 850,00

 – Korpus vyroben z nerezové oceli
 – Demontovatelný podavač na maso vyrobený z nerezové oceli
 – Polypropylenový protlačovací trn
 – Přepínač start/stop
 – Průměr plnícího hrdla: ø60 mm
 – Silný motor s výkonem 740 W
 – Úroveň hluku: <70 dB
 – Hmotnost netto: 30 kg
 – Hrdlo s krájecí jednotkou k zakoupení samostatně (1050215, 1050216)

 – Spolehlivá konstrukce z nerezové oceli
 – Vyměnitelné součástky:

 – hrdlo
 – šnek
 – sítko předemletí (model Unger)
 – nůž s krájecími hranami na jedné straně (model Enterprise) 
nebo na obou stranách (model Unger)

 – sítko (otvory ø6 mm)
 – plastový přítlačný kroužek
 – přítlačná matice

 – Pohon PS-22 a přídavné sítko k zakoupení samostatně

POHON PS-22

HRDLO S KRÁJECÍ JEDNOTKOU  
K POHONU PS-22

 – Zajímavé řešení pro zákazníka, který chce sám rozhodovat o 
jednotlivých součástech mlýnku na maso. 

 – Pohon je nutné objednat samostatně a hrdlo s krájecí jednotkou, 
které je dostupné ve dvou variantách: „ENTERPRISE” a „UNGER”. 
Obě zařízení jsou vyrobena z nerezové oceli a standardně vybavena 
šroubem a sítkem s otvory ø6 mm. Liší se ale nožem, který může 
mít krájecí hranu na jedné nebo na obou stranách.

MLÝNEK NA MASO S VELKÝM OBJEMEM AŽ 280 KG/H



210451 210444

210772

210437

250 kg/h
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Resetovací tlačítko

Odnímatelný trychtýř  
z chirurgické oceli 

(304 18/10)

Zpětný chod v případě 
zablokování trychtýře

Hnací hřídel z 
nerezové oceli

kód    €

210390 210765 73,50
210437 210772 83,50
210475 210789 100,00

kód    €

210406 210765 21,00
210444 210772 23,50
210482 210789 21,00

kód    mm €

210413 210765 ø5 23,50
210420 210765 ø8 23,50
210451 210772 ø6 27,50
210468 210772 ø8 27,50
210499 210789 ø6 29,00
210505 210789 ø8 29,00

I I I 

SI

ŠNEKNŮŽKOTOUČ S OTVORY

VYDATNOST DO

kód V W mm €

210789 230 900 305x490x(H)607 778,00

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

MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 22

kód V W mm €

210772 230 550 264x420x(H)548 649,00

 – 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 PROFI LINE 12

 – 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

MLÝNEK NA MASO PROFI 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)490 500,00



200 kg/h

177Ceny bez DPH

KOTOUČ DO MLÝNKU  
NA MASO

 – ø 70 mm
kód - mm €

282229 282199, 210802, 282200 ø8 26,50
282250 282199, 210802, 282200 ø3 26,50
282243 282199, 210802, 282200 ø4.5 26,50
282236 282199, 210802, 282200 ø6 26,50
282267 282199, 210802, 282200 ø2 30,50

NŮŽ DO MLÝNKU 
NA MASO

kód - €

282359 282199, 210802, 282200 14,00
282076 282007, 210819 18,50

SIw

282359
282267

IA
IA

VYDATNOST DO

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

 – Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli
 – Šnek je vyroben 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)440 889,00
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300 kg/h
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KOTOUČ DO MLÝNKU 
NA MASO

 – ø 70 mm
kód - mm €

282229 282199 ø8 26,50
282250 282199 ø3 26,50
282243 282199 ø4.5 26,50
282236 282199 ø6 26,50
282267 282199 ø2 30,50

NŮŽ DO MLÝNKU 
NA MASO

kód - €

282359 282199 14,00
282076 282007 18,50

ŠNEK DO MLÝNKU 
NA MASO

 – Vyroben z eloxovaného hliníku.
kód - €

282304 282199 91,50
282069 282007 134,00

KOTOUČ DO MLÝNKU 
NA MASO

 – ø 82 mm
kód - mm €

282014 282007 ø8 29,00
282021 282007 ø6 29,00
282038 282007 ø4.5 29,00
282045 282007 ø3 32,00
282052 282007 ø2 41,50

kód V W mm €

282007 230 1100 430x250x(H)510 1 040,00
kód V W mm €

282199 230 750 370x220x(H)440 753,00

VYDATNOST DO

Šnek ze speciální 
hliníkové slitiny

Tělo z nerezové oceli

Nádoba na maso 
vyrobená 
z nerezové oceli

Nálevka z nerezové 
oceli

Vyrobeno z nerezové oceli

NSI

 – Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli.
 – Šnek ze speciální hliníkové slitiny.
 – 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
 – Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli.
 – Šnek ze speciální hliníkové slitiny
 – 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.

IA

282304282359

282014282267

IA

IA



220 kg/h

282359

179Ceny bez DPH

Video

KOTOUČ DO MLÝNKU 
NA MASO

 – ø 70 mm
kód - mm €

282229 282199 ø8 26,50
282250 282199 ø3 26,50
282243 282199 ø4.5 26,50
282236 282199 ø6 26,50
282267 282199 ø2 30,50

NŮŽ DO MLÝNKU 
NA MASO

kód - €

282359 282199 14,00
282076 282007 18,50

KOTOUČ DO MLÝNKU 
NA MASO

 – ø 82 mm
kód - mm €

282014 282007 ø8 29,00
282021 282007 ø6 29,00
282038 282007 ø4.5 29,00
282045 282007 ø3 32,00
282052 282007 ø2 41,50

VYDATNOST DO

Tlačítko reset

Polypropylene 
sausage tube

Zásobník vyrobený ze 
speciální hliníkové slitiny

Podavač  
z nerezové oceli

NSI

210802

kód - €

933367 210819 114,00
931257 210802 99,50

ŠNEKOVÁ HŘÍDEL

kód V W mm €

210819 230 750 427x261x(H)486 717,00

 – 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)484 600,00

IA
933367

IA
IA

IA



282274

150 kg/h

282335 282717

400 kg/h600 kg/h
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kód V W mm €

282335 400 2200 295x565x(H)550 4 280,00

 – 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

MLÝNEK NA MASO, PROFI LINE TI 32R UNGER MLÝNEK NA MASO, PROFI LINE TI22R ENTERPRISE
 – 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

kód V W mm €

282342 400 1500 260x450x(H)530 1 910,00
282717 400 1500 260x450x(H)530 2 160,00

PERFORMANCE
  temporarily to

PERFORMANCE
   temporarily to

PERFORMANCE
  temporarily to

kód V W mm €

282274 400 1100 460x240x(H)510 1 340,00

 – 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

MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 1/2 UNGER 12

Snadné a rychlé 
rozebrání hrdla, 

možné mít v myčce



210864

181Ceny bez DPH

Šnek z hliníku a nůž 
z nerezové oceli

Nádoba na maso  
s víkem proti prachu

Včetně tří trubic 
na plnění klobás

Těalo z hliníku

NIw

Video

kód V W mm €

210864 230 400 275x190x(H)347 192,00

 – 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



975305

975329 975312

843598

841464

182 Ceny bez DPH
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Video

ISw I

Iw

NI

kód V W mm €

282502 230 750 530x400x(H)850 1 890,00

 – 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

kód V W mm €

843598 230 370 290x500x(H)490 934,00
841464 Hnětací válce pro elektrický sekáček

 – Nože z nerezové oceli
 – 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

ELEKTRICKÝ TENDERIZÉR

kód mm €

975329 235x130x(H)120 302,00
kód mm €

975312 235x130x(H)120 720,00

 – 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)430 823,00

 – 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 paličky na 
hovězí/vepřové maso

282502



513026

282113

513033
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Video

Video

IN Nw

kód mm €

513033 685x250x(H)200 26,00

 – 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 44,50

kód mm €

513026 ø120x(H)80 11,50

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

LIS NA HAMBURGERY

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

kód mm €

282113 330x250x(H)300 222,00
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Video

Včetně 4 plastových nálevek
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

 10 L
Lw CAPACITY UP TO

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)525 235,00
282588 5 304x304x(H)640 255,00
282090 7 300x340x(H)830 274,00
282151 10 415x315x(H)690 375,00

PLNIČKY KLOBÁS



282083

265116265123
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KLIPSOVAČKA NA KLOBÁSY, RUČNÍ

 – Vyrobeno z pochromované oceli
 – Pouzdro mechanismu z ABS
 – Účinně uzavírá sponou různé typy obalů
 – 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
21,00

kód litry V W mm €

282083 15 230 60 450x350x(H)750 764,00

 – 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

PLNIČKA NA KLOBÁSY ELEKTRICKÁ, OBJ. 15 L
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kód litry mm €

282168 11 240x460x(H)410 222,00
282281 20 285x550x(H)385 272,00

 – 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

RUČNÍ MÍCHAČKA NA NÁDIVKU VÝKLOPNÁ

kód mm €

222805 214x155x(H)205 125,00

 – 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)325 211,00

 – 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)335 211,00
282687 18 580x250x(H)415 250,00

 – 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 PEVNÁ

282281

282670
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kód V W mm €

229200 230 550 622x540x(H)802 1 460,00

 – Objem nádrže: 12 l
 – Vsádka: 5 kg
 – Výkon: 70 - 100 kg/h
 – Čistá hmotnost: 39,2 kg

ŠKRABKA BRAMBOR KITCHEN 
LINE, 5 KG

kód V W mm €

229217 230 750 622x540x(H)857 1 550,00

 – Objem nádrže: 22 l
 – Vsádka: 10 kg
 – Výkon: 140 - 200 kg/h
 – Čistá hmotnost: 39,6 kg

ŠKRABKA BRAMBOR KITCHEN 
LINE, 10 KG

ŠKRABKA NA BRAMBORY
 – Určeno pro profesionální použití, nepostradatelné příslušenství 
každé kuchyně, kde se denně musí škrábat brambory a další 
kořenová zelenina

 – Loupe hlízy okopanin pomocí brusného kotouče a brusných podložek 
na vnitřní straně bubnu

 – Kryt, kotouč a podložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové 
oceli, přístroj je proto velmi odolný, výkonný a snadno se čistí

 – Brusný kotouč je vybaven míchadly z hliníkové slitiny 
 – Díky odolnému polykarbonátovému víku můžete sledovat proces 
loupání

 – Výkonný motor oloupe jednu dávku brambor za 2 až 3 minuty 

 – Ovládací panel s 8minutovým časovačem a kontrolkami
 – Velmi bezpečné použití, při otevření víka dojde k vypnutí přístroje 
 – Vybaveno přípojkou na čerstvou vodu a odtokem pro oplachování 
brambor během loupání 

 – Separátor slupek (nádrž s perforovanou vložkou) účinně snižuje 
riziko ucpání odtoku špinavou vodou vypouštěnou ze škrabky 

 – 4 nohy s plastovými patkami včetně 2 vybavených montážními 
deskami

 – montážní desky – zajišťují stabilní upevnění přístroje k podlaze 
 – Třída odolnosti proti vodě IP23

ŠKRABKA BRAMBOR KITCHEN 
LINE, 18 KG

 – Objem nádrže: 28 l
 – Vsádka: 18 kg
 – Výkon: 240 - 360 kg/h
 – Čistá hmotnost: 42,4 kg

kód V W mm €

229224 230 1100 622x540x(H)997 1 720,00

IRw
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Zásobník 
na slupky

ŠKRABKA BRAMBOR PROFI LINE 5
 – 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 dávka V W mm €

226834 5 kg 230 370 530x520x(H)700 2 100,00

kód dávka V W mm €

226810 10 kg 230 550 530x660x(H)850 2 410,00

 – 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 PROFI LINE 10

Digitální 
časovač

Digitální 
časovač

Transparentní víko
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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
€ 2 530,00 2 930,00 4 640,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ
kód    €

2001417 Dolní brusný talíř pro škrabky PI-10 a PI-20 350,00
2009430 Dolní brusný talíř pro škrabku PI-30 397,00
2009422 Brusný boční díl do PI-10 75,00
2009423 Brusný boční díl do PI-20 122,00
2009415 Brusný boční díl do PI-30 154,00
2009224 Podstavec pro škrabku M-5 a PI-10, PI-20 336,00
2009250 Podstavec se separátorem odpadu 

pod škrabky PI-10 a PI-20
777,00

2009270 Podstavec se separátorem odpadu 
pod škrabky PI-30

1 040,00

2000004 Disk s noži pro škrabku PI-20 486,00

kód dávka 
(kg)

vydatnost 
(kg/h)

mm W/V €

1000565 5 80-100 333x367x(H)490 300/400 1 730,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ
kód    €

2003899 Dolní brusný talíř pro škrabku M-5 347,00
2009224 Podstavec pro škrabku M-5 a PI-10, PI-20 336,00

 – Zařízení je vybaveno silným, spolehlivým motorem, který  
si povede skvěle v jakékoliv restauraci. 

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

 – Korpus vyroben z nerezové oceli
 – Boční hliníkové dveře s hermetickým těsněním a bezpečnostním 
mechanismem

 – Boční míchadla jsou potažená abrazivem z karbidu silikonu 
(certifikace NSF)

 – Hliníková deska základny je pokrytá abrazivem z karbidu silikonu 
(certifikace NSF)

 – Zvedací průhledné víko z polykarbonátu umožňuje kontrolovat 
proces loupání zeleniny

 – Voděodolný ovládací panel s tlačítky: START, STOP
 – Vysoká odolnost proti vlhkosti a rozstříknutí vody díky stupni  
krytí: IP65.

 – Časovač s nastavením času v rozsahu: 0-6 minut a možnost 
nepřerušovaného pracovního režimu

 – Nízká spotřeba energie díky optimalizaci motoru
 – Vyžaduje se připojení k vodě
 – Úroveň hluku představuje cca 70 dB

ŠKRABKY BRAMBOR ŘADY PI

 – Korpus vyroben z nerezové oceli, boční dveře z hliníku
 – Spodní část komory ve formě rotačního talíře je obložena abrazivním 
materiálem

 – Zvedací, průhledné polykarbonátové víko umožňuje kontrolovat 
proces loupání zeleniny

 – Voděodolný ovládací panel s tlačítky: START, STOP sloužící  
k zapínání a vypínání zařízení.

 – Časovač s nastavením času v rozsahu: 0-6 minut a možnost 
nepřerušovaného pracovního režimu

 – Nízká spotřeba energie díky optimalizaci motoru
 – Vyžaduje se připojení k vodě
 – Bezpečnostní spínač víka a dvířek
 – Výkonnost: 80-100 kg/h
 – Velikost vsádky: 5 kg
 – Motor s výkonem 300 W
 – Úroveň hluku: cca 70 dB
 – Samostatně lze také zakoupit:

 – dolní abrazivní talíř (2003899)
 – podstavec pod škrabku (2009224)

ŠKRABKA BRAMBOR ŘADA M-5
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Vzduchem chlazený motor 
chráněný kovovým krytem

Uzavřený bezpečnostní vypínačOchrana čepele

Zabudovaná bruskaS uzamykatelným mechanismemOchranný akrylový kryt

NIw

kód V W mm €

210048 230 280 440x420x(H)350 504,00
kód V W mm €

210031 230 200 400x400x(H)330 459,00

 – 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 potahovaného 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 (975800, 
975732, 975749, 975756)



210017

210000

975732

191Ceny bez DPH

Video

Video

 ø300 mm

PRŮMĚR NOŽE DO

kód - mm €

975800 210031 ø195 104,00
975732 210048 ø220 118,00
975749 210000 ø250 134,00
975756 210017 ø300 175,00

 – Pro krájení sýrů.
NŮŽ S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM

kód V W mm €

210017 230 420 600x480x(H)450 991,00
kód V W mm €

210000 230 320 485x420x(H)395 614,00

 – 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
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Tloušťka řezu je snadno nastavitelná

Držák potravinUzavřený bezpečnostní 
vypínač

Zabudovaná bruska

Ochranný akrylový kryt

NIw

Video

 – Určeny pro profesionální komerční využití
 – Tělo z potahovaného 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 (975800, 
975732, 975749, 975756)

NÁŘEZOVÉ STROJE PROFI LINE

kód V W mm €

210086 230 320 485x420x(H)395 597,00
kód V W mm €

970294 230 280 440x420x(H)350 510,00

 – 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. 
 – Speciální červený povrch.

NÁŘEZOVÝ STROJ PROFI LINE 250 ČERVENÁ EDICENÁŘEZOVÝ STROJ PROFI LINE 220 ČERVENÁ EDICE
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210246

210222
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Video

Video

 – 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.

NÁŘEZOVÉ STROJE KITCHEN LINE

Bezpečně utěsněný 
spínač on/off

Vzduchem chlazený motor 
chráněný kovovým krytem

Ochranný 
akrylový kryt

Zabudovaná 
bruska

NI

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)477 854,00

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)398 562,00

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)398 497,00

 –

Teflonový 
povrch, vhodný 
pro krájení sýrů
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kód 226261 226278 226285 226292
litry 6,65 l 9,5 l 11,4 l 19 l – ø320x(H)300 mm
náplň mouky/těsta 1 kg/1,6 kg 1 kg/1,6 kg 1,5 kg/2,4 kg 2,3 kg/3,68 kg
rozměry 336x460x(H)518 mm 336x483x(H)558 mm 398x499x(H)630 mm 460x520x(H)880 mm
ovládací panel digitální digitální digitální manuální
rychlosti 5 – od 100 do 500 ot./min 5 – od 100 do 500 ot./min 3 – 121, 218, 489 ot./min 3 – 142, 264, 482 ot./min
timer 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/napětí 650 W/230 V 600 W/230 V 375 W/230 V 375 W/230 V
hmotnost 18 kg 20 kg 35 kg 100 kg
€ 1 370,00 1 820,00 1 950,00 2 770,00

PLANETÁRNÍ MIXÉRY PROFI LINE

 – Plášť z bíle lakované hliníkové slitiny nebo litiny 
(226292)

 – Tvarovaný ochranný kryt mísy vyrobený z umělé hmoty 
a nerezové oceli (model 226292)

 – Masivní mísa vyrobená z nerezové oceli AISI304
 – Sada obsahuje 3 příslušenství vyrobené z hliníku: 
metla, míchadlo a hnětací hák

 – Digitální nebo manuální ovládání (226292)
 – Odolný pohon a převodovka z legované oceli SNCM21, 
zbývající komponenty z mědi

 – Hřídele uložené v kuličkových ložiscích
 – Pohodlný mechanizmus na zvedání a opouštění mísy
 – Timer: do 30 min (u modelu 226292 do 15 min)
 – Ochrana před zapnutím mixéru se zvednutým krytem 
nebo mísou v nesprávné pozici
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Video

 
kód 222829 222836 222843
litry 7 l 10 l 20 l
náplň mouky/těsta 0,8 kg/2 kg 2,5 kg/4 kg 5 kg/8 kg
rozměry 240x420x(H)425 mm 380x470x(H)730 mm 490x580x(H)780 mm
ovládací panel digitální manuální manuální
rychlosti 128/252/545 ot./min 148/244/480 ot./min 197/317/462 ot./min
výkon/napětí 650 W/230 V 600 W/230 V 1100 W/230 V
€ 810,00 1 020,00 1 170,00

N

 5 kg
DÁVKA MOUKY DO

 – Kryt z hliníku (kód: 222829) nebo litiny na čtyřech podporách  
(kód: 222836, 222843)

 – Robustní mísa vyrobená z nerezové oceli AISI201
 – Sada obsahuje 3 příslušenství z nerezové oceli AISI430: metlu, míchadlo  
a hnětací hák

 – 3 rychlosti
 – Odolný šnekový pohon z chromové oceli a bronzová ozubená kola
 – Pohodlný mechanizmus pro spouštění a zvedání mísy
 – Jednoduše ovladatelný digitální ovládací panel (kód: 222829) nebo 
mechanické ovládání (kód: 222836, 222843)

 – Ochrana před spuštěním mixéru v případě zvednutého krytu nebo špatně 
umístěné mísy

 – Ochrana proti přehřátí s možností resetu
 – Možnost nastavení časovače do 60 min. (kód: 222829)

PLANETÁRNÍ MIXÉRY KITCHEN LINE
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Video

Video

Standartní 
výbava:

metla
hák ploché míchadlo

URČENÝ 

K INTENZIVNÍMU 

POUŽÍVÁNÍ

kód  €

1500222 Redukční sada do mixéru BM-20: mísa o objemu 10 l plus 3 nářadí 769,00
1500296 Redukční sada do mixéru BM-30: mísa o objemu 10 l plus 3 nářadí 911,00
1500242 Redukční sada do mixéru BM-40: mísa o objemu 20 l plus 3 nářadí 1 030,00

REDUKČNÍ SADY
 – Dovolují získat nižší množství v mixéru s vyšší vydatností

kód 1500210 1500220 1500280 1500240
model BE-10 BE-20 BE-30 BE-40
rozměry 410x523x(H)688 mm 520x733x(H)1152 mm 528x764x(H)1152 mm 586x777x(H)1202 mm
objem díže 10 l 20 l 30 l 40 l
maximální množství surovin 3 kg mouky při 60% vody 6 kg mouky při 60% vody 9 kg mouky při 60% vody 12 kg mouky při 60% vody
výkon/napětí 550 W/230 V 900 W/230 V 1100 W/230 V 1400 W/230 V
hmotnost 43 kg 89 kg 105 kg 123 kg
€ 3 110,00 5 190,00 5 940,00 7 940,00
AKCESORIA
kód 2509494 2509495 2509564 2509497

mísa 10 l mísa 20 l mísa 30 l mísa 40 l
€ 214,00 306,00 534,00 597,00

kód  €

2502308 Hák do planetárního mixéru 229,00
2502340 Ploché míchadlo do planetárního mixéru 122,00
2509553 Metla do planetárního mixéru 267,00
2502305 Náhradní mísa 5 l 153,00

kód 1500170
model BM-5
rozměry 310x382x(H)537 mm
maximální množství surovin 1,5 kg mouky při 60% vody
výkon/napětí 250 W/230 V
hmotnost 17 kg
€ 1 510,00

Standardní 
výbava

 – Zařízení k hnětení lehkých těst na moučníky a šlehání pěn
 – Určeno k intenzivnímu používání
 – Stolní model s díží s objemem 5 litrů
 – Plynulé, elektronické ovládání rychlosti
 – Páka usnadňující zvedání a spouštění díže
 – Bezpečnostní kryt díže
 – Dvojité bezpečnostní mikropřepínače vypínající zařízení, když je díže 
spuštěné nebo když není bezpečnostní kryt díže správně nainstalován

 – Kompaktní, univerzální konstrukce
 – Zařízení s mezinárodním certifikátem NSF (shoda s předpisy týkajícími  
se hygieny, čistoty a potravinových surovin)

 – Standardní vybavení: nerezová díže 5litrová, hák, ploché míchadlo, metla

VOLNĚ STOJÍCÍ PLANETÁRNÍ ROBOTY – ŘADA BE

PLANETÁRNÍ ROBOT STOLNÍ, 5LITROVÝ, ŘADA BM-5

 – Profesionální roboty k přípravě těsta na chléb, rolády, pirohy, 
na šlehání sněhu z bílků na soufflé, pusinky, k míchání různých 
omáček, majonéz určený k intenzivnímu používání. 

 – Výkon míchání na úrovni od 10 do 40 litrů, v závislosti na modelu. 
 – Vysoce spolehlivý motor s elektronickým systémem ovládání 
rychlosti, který umožňuje připojení robotů k jednofázovému zdroji 
napájení 

 – Elektronická kontrola rychlosti 10 úrovní rychlosti 
 – Časovač k naprogramování provozního času od 0 do 30 minut  
se skokem 0,5 minuty 

 – Bezpečnostní kryt hnětače 
 – Dva bezpečnostní mikropřepínače pro vypnutí zařízení, když je 
hnětací koryto spuštěno nebo bezpečnostní kryt hnětače není 
správně nainstalován  

 – Manuální zvedání/spouštění hnětacího koryta pomocí píky 
 – Zobrazování pracovních parametrů a kódů chyb 
 – Zesílený vodotěsný systém korpusu motoru  
a ovládacího panelu 

 – Silné a odolné nožky z nerezové oceli 
 – Snadná údržba a oprava 
 – Standardní příslušenství: 5litrové hnětací koryto  
z nerezové oceli, hák, ploché míchadlo, tyč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
kód      €

4032401 Síto 21D do turbo mixéru TRX-22 Mixování vláknitých přísad 295,00
4032403 Síto 30D do turbo mixéru TRX-22 Univerzální 295,00
4032389 Síto 42D do turbo mixéru TRX-22 K jemnému mixování 295,00

kód 3030506
model TRX-22
rozměry stroje v průběhu práce 568x1643x(H)1219 mm
rozměry složeného stroje 568x963x(H)1651 mm
otáčky 750 - 1500 ot./min
délka ramena 600 mm
výkon/napětí 2200 W/400 V
hmotnost 96 kg
€ 8 480,00

3 volitelná, snadno vyměnitelná 
mixovací síta (síta se neotáčejí)

Video

 – Mixér Turbo určený k mixování a drcení potravin v nádobách  
s objemem do 800 litrů, tedy v kuchyních s vysokou výkonností  
a dokonce i v potravinářském průmyslu

 – Dokonalý pro mixování potravin přímo ve vařících kotlech
 – Rameno s délkou 600 mm mixuje stejně efektivně v každém druhu 
nádobí, kulatém nebo obdélném. 

 – Celé vyrobeno z nerezové oceli 18/10
 – Snadné používání: může se pohybovat různými směry, nastavitelná 
výška, připevnění na vozíku se 4 protiskluzovými gumovými kolečky, 
z toho 2 s brzdami

 – Dokonalé vyvážení mixujícího ramene zabraňuje převrácení se nebo 
překlopení zařízení dozadu, dokonce i když rameno nebo kolečka 
základny nejsou zablokována

 – Bezpečnostní páka umožňuje blokování ramene jednou rukou
 – Snadno přístupný, vodotěsný, odklopný řídící panel
 – Nastavení rychlosti na dvou úrovních: 750 a 1500 ot./min
 – Řídící panel s vestavěným časovačem: možnost ponechání 
pracujícího zařízení až po 60 minut bez nutnosti jeho kontroly

 – Elektrické kabely schované v rámu vozíku, díky čemuž je pracovní 
oblast bez jakýchkoliv překážek omezujících volný pohyb mixujícího 
ramene

 – Turbína, kryt, kotouč a nástavec jsou snadno demontovatelné,  
bez použití nářadí; lze je mýt v myčce

 – Bezpečnostní mikropřepínač ovládající polohu zařízení: neumožňuje 
chod turbíny, když je rameno příliš vysoko nebo příliš nízko

 – K použití s 3 volitelnými a snadno vyměnitelnými mixujícími síty

MIXÉR TURBO TRX-22
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Blackbolt planetární mixer HENDI 
Multitaskingový profesionální PLANETÁRNÍ MIXER určený pro výrobu těsta nebo šlehání bílků.
Silný a odolný. Je připraven aby pracoval i hodinu bez přerušení a bez přehřívání!
Odborník na RYCHLOU PŘÍPRAVU TĚSTA NA PEČENÍ (1 kg za cca 2 minuty!)
Spojením dokonalé formy a spolehlivého vybavení odpovídá potřebám moderní gastronomie.
TESTOVÁNO V PROFESIONÁLNÍM PROSTŘEDÍ ŠEFKUCHAŘŮ.

MOTOR:
Pod hliníkovým krytem najdete motor DC s výkonem 1500 W.
Průlomový, PATENTOVANÝ SYSTÉM CHLAZENÍ ho chrání před přehřátím.
Modul V-SHAPE BELT zajišťuje extrémně tichý chod a bezporuchové dlouhodobé použiti.

kód V W mm €

221570 230 1500 460x310x(H)379 695,00

SPPED PROGRAM:
4 funkční programy:

 – DORT
 – PIŠKOT
 – ŠLEHÁNÍ SMETANY
 – ŠLEHÁNÍ VAJEC – již od dvou bílků!

KAPACITA MÍSY:
- 0,2-1,5 kg mouky
- 2-20 bílků
- 150-1500 ml smetany
- 0,1-2 l čerstvé smetany ke šlehání
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OZUBENÁ KOLA:
Extrémně robustní ozubená kola z nerezové oceli pracují synchronně s motorem 
připraveným pro rovnoměrné planetové otáčení. Nízká úroveň vibrací zajišťuje,  
že se zařízení během provozu nepohybuje.

MÍSA:
Její  kapacita 7 litrů vám umožní zpracování velkých a malých porcí. Nerezová mísa  
s praktickou rukojetí je potažená syntetickým materiálem.

SNADNÉ POUŽITÍ:
 – 11-stupňové otáčky plynule regulované knoflíkem
 – přehledný a designérský ovládací panel
 – odpočítávání času potřebného k přípravě pokrmu
 – SOFT START - pozvolný nástup práce - žádná surovina z mísy
 – snadná demontáž

PŘÍSLUŠENSTVÍ (lze mýt i v myčce):
 – nerezové míchadlo – způsob, jak vyrobit nadýchaný piškot nebo těsto na koláč
 – nerezová metla - vynikající provzdušnění bílkovin
 – nerezový hák - pro přípravu jednotného, hladkého těsta
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kód V W mm €

221891 230 500 ø100x416 158,00

POHÁNĚCÍ JEDNOTKA PRO TYČOVÝ MIXÉR 500  
S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ

kód V W mm €

221884 230 350 ø100x416 137,00

POHÁNĚCÍ JEDNOTKA TYČOVÉHO MIXÉRU 350  
S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ

 – Motor je odvětráván v pouzdru vyrobeném  
ze silného polyamidu v barvě matně černé.

 – Délka kabelu 2,5 m zakončeného zástrčkou  
s uzemněním.

 – Pro profesionální použití v cukrárnách, restauracích, hotelových 
kuchyní, k přípravě mimo jiné zmrzlinových směsí, zeleninových 
polévek, omáček, nádivek, majonéz, rajčatových pyré atd.

 – Rychlost míchání: 4 000 - 16 000 ot./min.
 – Vhodné pro nádoby do 35 litrů. 

STICK BLENDER KITCHEN LINE

kód mm €

222232 (L)300 124,00
222225 (L)250 108,00
222249 (L)400 127,00
222256 (L)500 155,00

 – Ponorná tyč a ostří z nerezové oceli. Určen k tyčovým mixérům 
Kitchen Line 221884, 221891.

PONORNÁ TYČ K TYČOVÉMU MIXÉRU

kód mm €

222263 (L)250 134,00

 – 2 metly z nerezové oceli.
 – Bezpečné a jednoduché připojení k poháněcí jednotce.

METLY PRO TYČOVÝ MIXÉR 221884 & 221891

kód mm €

222164 (L)185 124,00

 – 2 metly z nerezové oceli.
 – Bezpečné a jednoduché připojení k poháněcí jednotce.

METLY PRO TYČOVÝ MIXÉR 222140

kód V W mm €

222140 230 220 ø75x(H)464 188,00

 – Pro profesionální použití v cukrárnách, restauracích, hotelových 
kuchyních na přípravu zmrzlinových směsí, zeleninových polévek, 
kaší, omáček, nádivek, majonézy, rajčatového protlaku, pesta atd. 

 – Odvětrávaní motoru. 
 – Tělo s ergonomickou rukojetí z odolného plastu. 
 – Hřídel a čepel z nerezové oceli: délka 160 mm, ø 25 mm. 
 – Rychlost: prům. 4000 - 20 000 otáček/min. 
 – Hmotnost včetně hřídele: 1,6 kg.

TYČOVÝ MIXÉR KITCHEN LINE 160  
S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ
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VÝKON

500W

400 mm
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kód V W mm €

224052 230 500 ø100x(H)350 659,00

 – Elektronický ovládací panel (9 rychlostí)
 – Délka ponorné tyče: 500 mm
 – Maximální objem potravin: 120 litrů
 – Hmotnost: 4,25 kg
 – Proměnná rychlost: 2000-9000 ot./min
 – Maximální rychlost: 15 000 ot./min

TYČOVÝ MIXÉR PROFI LINE 500 - VYSOKOVÝKONNÝ, 
S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ

STICK BLENDERS - WITH ADJUSTABLE SPEED

kód mm €

934029 365x130x(H)70 52,50

SKLADOVACÍ REGÁL NÁSTĚNNÝ

kód mm €

224342 ø120x(H)330 195,00

 – Skládá se ze 2 metel.
 – Jednoduché a bezpečné napojení k mixéru.

NÁSTAVEC K TYČOVÉMU MIXÉRU  
PROFI LINE 300, 400 A 500

kód V W mm €

224359 230 400 ø100x(H)350 555,00

 – Elektronický ovládací panel (9 rychlostí). 
 – Délka ponorné tyče: 500 mm.
 – Maximální objem potravin: 100 litrů.
 – Hmotnost: 4,1 kg.
 – Proměnná rychlost: 2000-9000 ot./min.
 – Maximální rychlost: 15 000 ot./min.

TYČOVÝ MIXÉR PROFI LINE 500  
- S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ

kód V W mm €

224335 230 300 ø100x(H)350 459,00
kód V W mm €

224397 230 400 ø100x(H)350 536,00

 – Elektronický ovládací panel (9 rychlostí).
 – Délka ponorné tyče: 300 mm.
 – Maximální objem potravin: 50 litrů.
 – Hmotnost: 3,45 kg. 
 – Proměnná rychlost: 2000-9000 ot./min.
 – Maximální rychlost: 13 000 ot./min.

 – Elektronický ovládací panel (9 rychlostí).
 – Délka ponorné tyče: 400 mm.
 – Maximální objem potravin: 80 litrů.
 – Hmotnost: 4,1 kg.
 – Proměnná rychlost: 2000-9000 ot./min.
 – Maximální rychlost: 15 000 ot./min.

TYČOVÝ MIXÉR PROFI LINE 300  
- S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ

TYČOVÝ MIXÉR PROFI LINE 400  
- S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ

kód V W mm €

224328 230 250 ø75x(H)285 289,00

 – Délka ponorné tyče: 250 mm.
 – Maximální objem potravin: 20 litrů.
 – Hmotnost: 1,45 kg.
 – Rychlost: 15 000 ot./min.

TYČOVÝ MIXÉR 250 - S FIXNÍ RYCHLOSTÍ

 – Ponorná tyč a ostří z nerezové oceli.
 – Snadno čistitelné. 

 – Profesionální model.
 – Tělo z odolného tvrzeného nylonu.

TYČOVÉ MIXÉRY PROFI LINE

Vybaven digitálním 
displejem
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kód        €

934012       36,00

VĚŠÁK NA RUČNÍ MIXÉR HENDI 250

kód V W mm €

224373 230 250 ø75x(H)555 389,00

 – Profi provedení.
 – Nylonové tělo vyztužené vlákny.
 – Ponorná tyč a ostří z nerezové oceli.
 – Včetně hnětací metly (290 mm).
 – Snadná výměna příslušenství.
 – Snadno se čistí.
 – Ergonomická rukojeť.
 – Délka ponorné tyče: 250 mm.
 – Vhodný pro zpracování až 20 litrů.
 – Regulátor rychlosti.
 – Rychlost: 2500 - 15000 ot./min.
 – Hmotnost 1,9 kg.

TYČOVÝ MIXÉR 250 - NASTAVITELNÁ RYCHLOST

TI

kód V W mm €

222393 230 350 ø100x416 360,00

 – Pro profesionální použití v cukrárnách, restauracích, hotelových 
kuchyních, k přípravě mimo jiné zmrzlinových směsí, zeleninových 
polévek, omáček, nádivek, majonéz, rajčatových protlaků, apod. 

 – Rychlost míchání: 4 000 - 16 000 ot. / min. 
 – Ponorná tyč o délce 400 mm a čepel jsou vyrobené z nerezové oceli. 
 – Šlehací metla o délce 250 mm se skládá ze dvou metel z nerezové 
oceli, otáčejících se proti sobě. 

 – Vhodný pro nádoby do 60 litrů pro míchání a 50 litrů pro šlehání. 
 – Komplet obsahuje nerezový držák na zeď. 
 – Motor je odvětráván v pouzdru vyrobeném ze silného polyamidu  
v barvě matně černé. 

 – Délka kabelu 2,5 m zakončená zástrčkou s uzemněním

TYČOVÝ MIXÉR S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ  
SE ŠLEHACÍ METLOU A DRŽÁKEM

kód V W mm €

224014 230 400 170x120x(H)740 478,00

 – Pro přípravu různých typů jídel a pokrmů v závislosti na použitém 
nástavci

 – PONORNÁ TYČ: ideální pro přípravu zeleninových polévek, pyré, 
omáček, náplní, majonézy, rajčatových past, pesta atp.

 – METLA: pro přípravu šlehačky, ochucených krémů, omelet, soufflé.
 – Oba nástavce jsou vyrobené z nerezové oceli
 – Rychlost ponorné tyče: 2 500–11 000 ot./min
 – Délka ponorné tyče: 400 mm
 – Maximální hloubka ponoru: 290 mm
 – Rychlost metly: 250–1 500 ot./min
 – Délka metly: 350 mm
 – Max. kapacita: 60 l

TYČOVÝ MIXÉR SE ŠLEHACÍ METLOU HENDI 400

Včetně šlehací metly 
a držáku na stěnu
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kód V W mm €

224380 230 400 ø100x(H)350 656,00

 – Profesionální model
 – Tělo z odolného tvrzeného nylonu
 – Ponorná tyč a ostří z nerezové oceli
 – Snadno čistitelné
 – S metlou a možností uskladnit na zdi díky závěsné polici
 – Elektronický ovládací panel
 – 9 nastavitelných rychlostí od 2000 do 9000 otáček za minutu
 – Maximální objem potravin: 80 litrů
 – Délka ponorné tyče: 400 mm
 – Hmotnost: 4,75 kg

TYČOVÝ MIXÉR PROFI LINE 400  
- S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ

kód V W mm €

282311 230 400 ø100x(H)350 739,00

 – Pro profesionální použití v cukrárnách, restauracích nebo  
v hotelových kuchyních na přípravu mimo jiné zmrzlin

 – Sada obsahuje pohonnou jednotku s regulovatelnou rychlostí 
otáček, mixující rameno a homogenizační nůž

 – Kryt vyrobený z plastu
 – Rameno a ostří vyrobeno z nerezové oceli
 – Odnímatelné mixující rameno
 – Chlazený motor proti přehřátí
 – Elektronický panel ovládání (9 rychlostí)
 – Délka ramena: mixujícího i nože 400 mm
 – Vhodný pro nádoby do 80 litrů
 – Rychlost 2 000 – 9 000 ot./min
 – Maximální rychlost 15 000 ot./min
 – Hmotnost: 2,4 kg

TYČOVÝ MIXÉR GELATO NA ZMRZLINU  
– S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ  
– S HOMOGENIZAČNÍM NOŽEM

kód V W mm €

282298 230 250 ø75x(H)285 697,00

 – Pro profesionální použití v cukrárnách, restauracích nebo  
v hotelech k přípravě mimo jiného zmrzlin, polévek i omáček

 – Sada obsahuje pohon mixéru, mixující a šlehací rameno  
a homogenizační nůž

 – Kryt vyroben z plastu
 – Rameno a čepel z nerezové oceli
 – Odnímatelná mixující ramena
 – Chlazený motor proti přehřátí 
 – Elektronické ovládání (9 rychlostí)
 – Délka ramene: mixujícího 250 mm, šlehacího 290 mm, nože 250 mm
 – Vhodný pro nádoby do 20 litrů
 – Rychlost 2 500 – 15 000 ot./min
 – Hmotnost: 1,3 kg

RUČNÍ MIXÉR CHEF PLUS – SE ZMĚNOU RYCHLOSTI 
- S METLOU I HOMOGENIZUJÍCÍM NOŽEM
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Náš katalog je k dispozici také online  
s příjemnými funkcemi, jako jsou: 
+ výkonný vyhledávací nástroj
+ snadná navigace
+ rychlé sdílení. 
Nejdůležitější ze všeho jsou však aktuální ceny.

SEE 
MORE

See movie

Create your own catalogue

 

GARNKI 
I POJEMNIKI GN

DESKI, NOŻE, 
PRZYBORY

FOOOD
PROCESSING

 

PAKOWANIE 
PRÓŻNIOWE

TERMOBOXY, 
REGAŁY, 
WÓZKI

EKSPRESY, 
WARNIKI, 
AKCESORIA

PODGRZEWACZE, 
PALIWA, BUFET

SZKŁO, PORCE
LANA, SZTUĆCE, 
ART. STOŁOWE

ZMYWARKI 
I HIGIENA

CHŁODNICTWO

CUKIERNIA, 
PIEKARNIA, 

KAWIARNIA

URZĄDZENIA 
GRZEWCZE

PIECE 
KONWEKCYJNO

PIZZA, 
MAKARON, 
KEBAB

BAR

PŘÁTELSKÝ / FUNKČNÍ / EKOLOGICKÝ

SNADNÁ NAVIGACE 

KLIKNUTÍM NA REGISTRACI
PŘEJDETE NA KAPITOLU

VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTU /
OBRÁZKY / VIDEA

SNADNÁ A VÝKONNÁ FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ 

VYTVOŘTE SI VLASTNÍ KATALOG 

SDÍLENÍ JEDNÍM KLIKNUTÍM

VÍTEJTE V DIGITÁLNÍM
KATALOGU SPOLEČNOSTI

HENDI
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HD KONSTRUKCE
Zvýšená odolnost těla díky 
použití ABS TERPOLYMERU  
+ ODOLNOST PROTI  
POŠKRÁBÁNÍ

ERGONOMICKÉ A LEHKÉ TĚLO
Rukojeť tvarovaná pro dlaň zaručuje 

PEVNÝ a SILNÝ stisk.
Správný pracovní úhel zabezpečuje 
POHODLNOU PRÁCI + PŘIROZENĚ 

UMÍSTĚNÝ UKAZOVÁČEK NA VYPÍNAČI

NEZATĚŽUJE
Tlumený provoz pohonu je příznivý 

do OTEVŘENÝCH KUCHYNÍ
Doporučovaný ŠÉFKUCHAŘI

OSTŘÍ POKRYTÉ TITANEM
3krát vyšší trvanlivost 
i odolnost na otupení
TITANOVÁ ODOLNOST

VÍCE MOŽNOSTÍ
Rameno dlouhé 20 cm 
umožňuje práci v nádobí 
s větším obsahem

PRO NÁDOBY 

S OBJEMEM 

OD 1 DO 4

LITRŮ

6 PŘIPRAVENÝCH PROGRAMŮ
Urychluje práci. Zvyšuje efektivnost.  

6 programů zpracování 
se správně vybranými otáčkami.

OPAKOVATELNÝ EFEKT 
I PRO ZAČÁTEČNÍKY

PŮSOBIVÝ ROZSAH OTÁČEK
od 6 600 do 13 500 ot./min
SNÍŽENÍ ČASU PŘÍPRAVY 
POTRAVIN

VI

kód V W mm €

222157 230 250 ø71x(H)444 113,00

 – Navržen Robertem Bronwasserem.
 – Tělo z. ABS plastu, hnací tyč z nerezové oceli.
 – Nůž z nerezové oceli s titanovým povrchem.
 – Výkonný motor 250 W, 6 rychlostí, LCD displej.
 – Maximální rychlost 13 500 ot./min.
 – Vhodný pro zpracování 1 až 4 litrů.

TYČOVÝ MIXÉR - DESIGN BY BRONWASSER



206 Ceny bez DPH

KU
CH

YŇ
SK

É S
TR

OJ
E

Click-on-arm: odnímatelná tyč mixéru 
s rychlým a bezpečným zámkem

Zabezpečení proti 
vystřikování

Vyrobený pro práci 
s nádobami o objemu 
od 10 do 250 litrů

Navrženo pro dlouhou životnost
 – zvýšená účinnost: zajišťuje dlouhodobý 
provoz bez přehřátí krytu

 – vybaven silným motorem, který prošel 
nejnáročnějšími uživatelskými testy

 – promyšlená geometrie krytu navržená tak, 
aby se zabránilo samovolnému pohybu  
po pracovní desce a pádu na zem

 – snadné čištění: rameno lze umýt pod  
tekoucí vodou nebo v myčce

Maximální pohodlí uživatele
 – kompaktní design: pohodlný a snadno ovladatelný
 – vnější kryt vyrobený ze dvou materiálů zajišťující 
ergonomické uchopení. Protiskluzová rukojeť  
s optimálním sklonem, pro minimalizaci únavy

 – intuitivní ovládání: velmi snadné používání. Světelný 
indikátor pro připojení zařízení k síti navíc zaručuje 
bezpečnost obsluhy – kontrolka se rozsvítí, jakmile  
je mixér připojen do elektřiny

All-in-one - univerzální zařízení pro profesionály
 – profesionální nůž Y-blade se třemi ostřími
 – vyrobeno z kalené oceli – efektivní a spolehlivý
 – vario-speed: nastavitelná rychlost – zaručuje 
ideální výsledky práce

 – ideální pro nepřetržitý provoz

pro nádoby s objemem 

od 10 do 250 litrů
rychlost otáček

od 1500 do 15000 ot./min

 – Pro míchání různých ingrediencí současně, v nádobách 
od 10 do 250 litrů

 – Nůž se třemi čepelemi, vyrobený z kalené nerezové oceli, 
s odolnými břity

 – Nově navržený ochranný kryt nože s průměrem od 65 do 123 mm
 – Čitelné označení maximální úrovně ponoření

 – Ergonomický kryt motoru vyrobený ze dvou druhů plastu
 – Konstantní rychlost 12 000 otáček za minutu nebo snadno  
a pohodlně nastavitelná rychlost v rozsahu od 1 500 do 12 000  
nebo dokonce až 15 000 ot./min

 – Rukojeť pokrytá protiskluzovým materiálem

RUČNÍ MIXÉRY S PROMĚNLIVOU A STÁLOU RYCHLOTÍ SAMMIC

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

ramenem XM-12

mixér ruční  
s mixovacím  

ramenem XM-21

ruční mixér 
s míchacím ramenem 
a výměnným ramenem 

šlehacím MB-21

mixér ruční  
s mixovacím  

ramenem XM-31

ruční mixér 
s míchacím ramenem 
a výměnným ramenem 

šlehacím MB-31

mixér ruční  
s mixovacím  

ramenem XM-51

ruční mixér 
s míchacím ramenem 
a výměnným ramenem 

šlehacím MB-51

mixér ruční  
s mixovacím  

ramenem XM-71

mixér ruční  
s mixovacím  

ramenem XM-72

výbava pohon, mixovací 
koncovka

pohon, mixovací 
koncovka

pohon, 
koncovka míchací, 
koncovka šlehací

pohon, mixovací 
koncovka

pohon, 
koncovka míchací, 
koncovka šlehací

pohon, mixovací 
koncovka

pohon, 
koncovka míchací, 
koncovka šlehací

pohon, mixovací 
koncovka

pohon, mixovací 
koncovka

určený pro nádobí  
s max. objemem (l) 10 l 12 l 12 l nebo 

do 30 vajec 30 l 30 l nebo 
do 50 vajec 80 l 80 l nebo 

do 60 vajec 200 l 250 l

celková délka zařízení 
(mm) 448 514 514 614 614 760 760 880 970

délka mixovacího 
ramene (mm)

223
(ponoření max. 

do cca. 185 mm)

250
(ponoření max. 

do cca. 200 mm)

250
(ponoření max. 

do cca. 200 mm)

306
(ponoření max. 

do cca. 260 mm)

306
(ponoření max. 

do cca. 260 mm)

420
(ponoření max. 

do cca. 370 mm)

420
(ponoření max. 

do cca. 370 mm)

540
(ponoření max. 

do cca. 490 mm)

630
(ponoření max. 

do cca. 580 mm)
druh a počet otáček 
– pouze pro mixovací 
koncovky (ot./min)

proměnlivé
od 1 500 do 15 000

proměnlivé
od 1 500 do 15 000

proměnlivé
od 1 500 do 15 000

stálé
12 000

proměnlivé
od 1 500 do 12 000

stálé
12 000

proměnlivé
od 1 500 do 12 000

stálé
12 000

stálé
12 000

průměr krytu nože (mm) 65 82 82 87 98 98 98 123 123
výkon/napětí (W/V) 240/230 300/230 300/230 400/230 400/230 570/230 570/230 750/230 750/230
hmotnost (kg) 1,4 2,3 3,34 4,65 4,57
hlučnost (dB) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80
CZK 261,00 334,00 565,00 486,00 739,00 565,00 884,00 827,00 884,00
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
kód určený pro dodatečné 

rameno
délka 
(mm)

max. ponor 
(mm)

pro nádoby s max. 
objemem (l)

na šlehání 
vajec

rychlost 
(ot./min)

€

3030613 3030618 mixovací 192 155 91,50
3030624 3030618 mixovací 223 185 10 108,00
3030638 3030625 mixovací 250 200 12 139,00
3030640 3030625 mixovací 300 250 15 153,00
3030641 3030625 šlehací 300 15 od 2 do 30 od 200 do 1800 247,00
3030653 3030672 mixovací 306 260 30 154,00
3030655 3030672 mixovací 366 320 45 169,00
3030657 3030672 mixovací 420 375 60 183,00
3030670 3030672 šlehací 300 30 od 2 do 50 od 200 do 1800 232,00
3030685 3030684 mixovací 419 370 80 183,00
3030687 3030684 mixovací 519 470 120 215,00
3030686 3030684 šlehací 300 80 od 2 do 60 od 200 do 1800 453,00
3030856 3030717 mixovací 540 490 200 386,00
3030855 3030717 mixovací 630 580 250 450,00

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

ramenem XM-12

mixér ruční  
s mixovacím  

ramenem XM-21

ruční mixér 
s míchacím ramenem 
a výměnným ramenem 

šlehacím MB-21

mixér ruční  
s mixovacím  

ramenem XM-31

ruční mixér 
s míchacím ramenem 
a výměnným ramenem 

šlehacím MB-31

mixér ruční  
s mixovacím  

ramenem XM-51

ruční mixér 
s míchacím ramenem 
a výměnným ramenem 

šlehacím MB-51

mixér ruční  
s mixovacím  

ramenem XM-71

mixér ruční  
s mixovacím  

ramenem XM-72

výbava pohon, mixovací 
koncovka

pohon, mixovací 
koncovka

pohon, 
koncovka míchací, 
koncovka šlehací

pohon, mixovací 
koncovka

pohon, 
koncovka míchací, 
koncovka šlehací

pohon, mixovací 
koncovka

pohon, 
koncovka míchací, 
koncovka šlehací

pohon, mixovací 
koncovka

pohon, mixovací 
koncovka

určený pro nádobí  
s max. objemem (l) 10 l 12 l 12 l nebo 

do 30 vajec 30 l 30 l nebo 
do 50 vajec 80 l 80 l nebo 

do 60 vajec 200 l 250 l

celková délka zařízení 
(mm) 448 514 514 614 614 760 760 880 970

délka mixovacího 
ramene (mm)

223
(ponoření max. 

do cca. 185 mm)

250
(ponoření max. 

do cca. 200 mm)

250
(ponoření max. 

do cca. 200 mm)

306
(ponoření max. 

do cca. 260 mm)

306
(ponoření max. 

do cca. 260 mm)

420
(ponoření max. 

do cca. 370 mm)

420
(ponoření max. 

do cca. 370 mm)

540
(ponoření max. 

do cca. 490 mm)

630
(ponoření max. 

do cca. 580 mm)
druh a počet otáček 
– pouze pro mixovací 
koncovky (ot./min)

proměnlivé
od 1 500 do 15 000

proměnlivé
od 1 500 do 15 000

proměnlivé
od 1 500 do 15 000

stálé
12 000

proměnlivé
od 1 500 do 12 000

stálé
12 000

proměnlivé
od 1 500 do 12 000

stálé
12 000

stálé
12 000

průměr krytu nože (mm) 65 82 82 87 98 98 98 123 123
výkon/napětí (W/V) 240/230 300/230 300/230 400/230 400/230 570/230 570/230 750/230 750/230
hmotnost (kg) 1,4 2,3 3,34 4,65 4,57
hlučnost (dB) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80
CZK 261,00 334,00 565,00 486,00 739,00 565,00 884,00 827,00 884,00


