PRÍPRAVA

PRÍPRAVA
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UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

NÁREZOVÉ STROJE ROBOMIX®

Nárezové stroje GASTROMARKET
- telo z hliníkovej liatiny, kryt noža
-

-

•

Vrátane náhradného
remeňa a brúsneho kotúča

a pohyblivý vozík sú vyrobené
z anódovaného hliníka
vozík sa pohybuje na dvoch valčekových
ložiskách, zaisťuje tichú a bezpečnú prácu
nárezové stroje sú vybavené
profesionálnymi motormi a
kalenými nožmi, ktoré sú vyrobené
z chróm-uhlíkovej ocele
majú pevnú obruč, ktorá zakrýva nôž
s priesvitným krytom, ktorý zabraňuje
rozhadzovaniu krájaných potravín a
ručnú príchytku na dotláčacom elemente
nože sú vo všetkých krájačoch
uložené šikmo
vrátane náhradného remeňa
a brúsneho kotúča

PRÍPRAVA

•

Nárezový stroj 250
A722250
Kat. číslo
150
Výkon (W)
230
Prípojka (V)
520x460x380 mm
Rozmery (ŠxHxV)
250
Priemer noža (mm)
0 - 12
Hrúbka plátov (mm)
13,8
Hmotnosť (kg)
259,Cena €

•

Nárezový stroj 300
A722300
Kat. číslo
250
Výkon (W)
230
Prípojka (V)
630x530x460 mm
Rozmery (ŠxHxV)
300
Priemer noža (mm)
0 - 12
Hrúbka plátov (mm)
24,3
Hmotnosť (kg)
399,Cena €
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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NÁREZOVÉ STROJE NA SYR A ŠUNKU
•

Nárezové stroje s nepriľnavým povrchom
- určené predovšetkým na krájanie
syrov a jemnej šunky

- všetky časti, po ktorých sa potraviny
pohybujú, majú nepriľnavý povrch

- telo vyrobené z anódovaného hliníka
- nože sú vo všetkých krájačoch uložené šikmo
- nastaviteľná hrúbka plátov od 0 do 10 mm

PRÍPRAVA

S722221
Kat. číslo
150
Výkon (kW)
230
Prípojka (V)
380x440x340 mm
Rozmery (ŠxHxV)
220
Priemer noža (mm)
0 - 10
Hrúbka plátov (mm)
311,Cena €

S722252
320
230
380x490x380 mm

250
0 - 10
348,-

NÁREZOVÉ STROJE ŠNEKOVÉ
•

Nárezové stroje so šnekovým prevodom
- so šnekovým prevodom, čiže bez remeňa!
- podklad nárezových strojov je
vyhotovený z hliníkovej liatiny

- vzduchom chladený odolný motor
s ochranou proti preťaženiu
s pevnou, nerezovou ochrannou obručou noža
vozík na dvoch valčekových ložiskách
s nerezovým nožom
s odnímateľným brúsiacim
nadstavcom (M722259)
- s pevným brúsiacim nadstavcom (M722309)
- nastaviteľná hrúbka plátov od 0 do 16 mm

-

M722259
Kat. číslo
200
Výkon (W)
230
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV) 525 x 425 x 380 mm
250
Priemer noža (mm)
549,Cena €
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M722309
220
230
580 x 480 x 515 mm

300
920,-

NÁREZOVÉ STROJE FIMAR®
•

Nárezové stroje FIMAR
- podklad nárezových strojov je
vyhotovený z hliníkovej liatiny
vzduchom chladený odolný motor
s pevnou ochrannou obručou noža
vozík na dvoch valčekových ložiskách
s nerezovým nožom
možnosť dokúpenia teflónového
noža na rezanie dokonca aj syrov
- maximálna hrúbka plátov 0- 15 mm

-

F722220
Kat. číslo
220
Priemer noža (mm)
190 x 160 mm
Veľkosť rezu (ŠxV)
230
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV) 580 x 405 x 340 mm
180
Výkon (W)
381,Cena €

•

F722250
250
220 x 190 mm
230

F722275
275
220 x 210 mm
230

F722300
300
220 x 220 mm
230

620 x 425 x 370 mm

620 x 440 x 390 mm

650 x 495 x 440 mm

230
451,-

230
494,-

260
693,-

PRÍPRAVA

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Nárezové stroje FIMAR veľké
- podklad nárezových strojov je
vyhotovený z hliníkovej liatiny
vzduchom chladený odolný motor
s pevnou ochrannou obručou noža
vozík na dvoch valčekových ložiskách
s nerezovým nožom
možnosť dokúpenia teflónového noža
na rezanie dokonca aj syrov
- maximálna hrúbka plátov 0- 15 mm

-

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

F722330
F722350
F722370
Kat. číslo
330
350
370
Priemer noža (mm)
310 x 260 mm
300 x 275 mm
Veľkosť rezu (Š x V) 260 x 235 mm
230
230
230
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV) 770 x 550 x 465 mm 890 x 585 x 480 mm 890 x 585 x 480 mm
370
370
370
Výkon (W)
1.010,1.150,1.210,Cena €
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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•

Strúhač na tvrdý syr alebo strúhanku
- telo z nerezu
- ideálny na strúhanie parmezánu
alebo iného tvrdého syru

- vhodný aj na strúhanie strúhanky,
čokolády, orechov, atď

- nie je vhodný na strúhanie
mäkkého a polotvrdého syru

- nie je vhodný na sústavný chod!

PRÍPRAVA

Kat. číslo
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Cena €

•

H226827
380
230
280x250x310 mm
361,-

Zjemňovač mäsa
- zjemňuje mäso narezávaním vlákien,
vďaka čomu sa skracuje jednak doba
marinovania, ako aj samotnej prípravy
- maximálne rozmery mäsa: šírka:
160 mm, hrúbka 30 mm
- v cene hlavica na bravčové a hovädzie mäso
- kompletne z nerezu

v cene

Kat. číslo
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Cena €

•

H975305
350
230
465x220x430 mm
794,-

Hlavica na hydinu
- doplnková hlavica na zjemnenie
mäsa bez narezávania vlákien
Kat. číslo
Cena €

•

H975329
188,-

Hlavica shoarma
- doplnková hlavica: narezáva kúsky
mäsa na približne 4 mm hrubé plátky
Kat. číslo
Cena €
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H975312
582,-

MANUÁLNE PLNIČKY KLOBÁS
•

Manuálne plničky klobás EKO
- lakované telo
- piest a nádoba z nerezu
- s dvoma rýchlosťami
- jednoducho vyberateľný piest pre
zjednodušenie napĺňania a čistenia

- v cene 4 ks polypropylénových nadstavcov

Kat. číslo
Objem (litre)
Rozmery (ŠxHxV)
Cena €

•

H282137
3
300x340x570
156,-

PRÍPRAVA

na plnenie s priemerom 10, 20, 30 a 40 mm

H282144
5
300x340x690
179,-

Manuálne plničky klobás PROFI
- kompletne z nerezu
- s dvoma rýchlosťami
- jednoducho vyberateľný piest pre
zjednodušenie napĺňania a čistenia

- v cene 4 ks polypropylénových nadstavcov
na plnenie s priemerom 16, 22, 32 a 38 mm

Kat. číslo
Objem (litre)
Rozmery (ŠxHxV)
Cena €

H282090
7
300x300x770
256,-

H282151
10
370x320x670
306,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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FORMOVAČ NA HAMBURGER

•

Formovač na placky mäsa
- ideálne na hamburgerové placky
- telo z hliníka
- všetky časti, čo prichádzajú do
kontaktu s mäsom, sú z nerezu

- s praktickým držiakom na celofán medzi placky
F726100
F726130
Kat. číslo
Rozmery (ŠxHxV) 320x250x300 mm 330x250x300 mm
100 mm
130 mm
Priemer placky
129,139,Cena €

•

Balenie celofánu do formovača

PRÍPRAVA

Kat. číslo
Balenie
Rozmer
Cena €

F726105
1kg
100 mm
23,70

F726135
1kg
130 mm
25,40

KUTER MINI
•

Kuter MINI
- telo z eloxovaného hliníka, nádoba z nerezu
- kryt nádoby je z vysoko odolného plastu
- na nádobe a kryte nádoby je
bezpečnostný spínač

- motorová brzda - rýchle zastavenie nožov
- oddelená nádoba - nedochádza
k zohrievaniu potravín

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Číslo tovaru
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (ot./min)
Objem (liter)
Nádoba (mm)
Cena €

227

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

F713100
0,37
230
400x320x320 mm
730
3
ø210x110
399,-

KUTRE PROFI
•

Kuter PROFI 8 litrov
- telo a nádoba z nerezu
- kryt nádoby je z vysoko odolného plastu
- odnímateľná nádoba
- s bezpečnostným spínačom
- oddelená nádoba - nedochádza
k zohrievaniu potravín

- s vodotesným dotykovým ovládacím panelom
- dostupné aj prevedenie so zníženými
otáčkami na 900 ot./min.

- váha: 20 kg

•

G713106
370
230
292x490x365 mm
1400
8
ø 240x180
448,-

PRÍPRAVA

Číslo tovaru
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (ot./min)
Objem (liter)
Nádoba (mm)
Cena €

Kuter PROFI 15 litrov
- telo a nádoba z nerezu
- kryt nádoby je z vysoko odolného plastu
- jednoducho odoberateľná nádoba a nože
- s bezpečnostným spínačom
- oddelená nádoba - nedochádza
k zohrievaniu potravín
programovateľný časovač a digitálne ovládanie
vodotesný dotykový ovládací panel
2 rýchlosti (750 alebo 1500 ot/min)
dostupné aj prevedenie s
objemom 20 alebo 50 litrov
- váha: 46 kg

-

Číslo tovaru
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (ot./min)
Objem (liter)
Nádoba (mm)
Cena €

G713107
900
400
380x623x512 mm
750 - 1500
12
ø 290x220
998,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

228

MLYNČEKY NA MÄSO PROFI
•

Mlynček na mäso GM-12
- telo z nerezu
- kompletná mlecia časť z nerezu
(nože, sitko, šnek, hlava)

- jednoducho odnimateľná
hlava pre ľahké čistenie

- možnosť dokúpenia náhradných
nožov a sítok rôznych veľkostí

- maximálne otáčky: 1400/min.
- dostupné aj prevedenie na 400V

PRÍPRAVA

Kat. číslo
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (kg/h)
Cena €

•
Jednoducho
odnímateľná hlava
a kompletná mlecia
časť z nerezu!

G713122
550
230
535x235x370 mm
125
550,-

Mlynček na mäso GM-22 a GM-32
- telo z nerezu
- kompletná mlecia časť z nerezu
(nože, sitko, šnek, hlava)

- jednoducho odnímateľná
hlava pre ľahké čistenie

- možnosť dokúpenia náhradných
nožov a sítok rôznych veľkostí

- maximálne otáčky: 1400/min.
- dostupné aj prevedenie na
400V (a 230V pri G721322)

Kat. číslo
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (kg/h)
Hmotnosť (kg)
Cena €
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G713222
1500
230
770x320x405 mm
400
51
825,-

G713322
2200
400
800x360x410 mm
600
56
1.070,-

MLYNČEKY NA MÄSO FIMAR
•

Mlynčeky na mäso
- telo z lešteného hliníku
- nože a sitko z nerezu
- samoostriaci nôž
- vstupný otvor ø=56 mm
- modely F721123 a F721222
s nerezovou hlavou

- model F721122 s liatinovou hlavou
- možnosť dokúpenia náhradných
nožov a sítok rôznych veľkostí

- v cene 6 mm sitko
- dostupné aj s nerezovým UNGER systémom

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Mlynček na mäso 12
- s liatinovou hlavou
Kat. číslo
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (kg/h)
Cena €

•

F721122
750
230
400x290x510 mm
160
542,-

Mlynček na mäso 12
- s nerezovou hlavou

Kat. číslo
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (kg/h)
Cena €

•

PRÍPRAVA

•

F721123
750
230
400x250x500 mm
160
599,-

Mlynček na mäso 22
- s nerezovou hlavou
Kat. číslo
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (kg/h)
Cena €

F721222
1100
230
450x290x520 mm
300
768,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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TYČOVÉ RUČNÉ MIXÉRY EKO

•

Tyčový ručný mixér Robomix® - MINI
- s plynulou reguláciou otáčok
- s možnosťou zakúpenia nadstavca podľa potreby,

•

čiže mixovacej tyče alebo šľahacej metly

PRÍPRAVA

- ergonomická rukoväť
- s tepeľnou poistkou, ktorá

zabraňuje prehriatiu motora
Číslo tovaru
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Rozmery D x ø (mm)
Výkon (ot./min)
Hmotnosť (kg)
Cena €

•

zabraňuje prehriatiu motora

Tyče k tyčovým mixérom Robomix®

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

čiže mixovacej tyče alebo šľahacej metly

- ergonomická rukoväť
- s tepeľnou poistkou, ktorá

A692220
0,22
230
300 x ø 75
4.000 - 20.000
1,1
63,-

Číslo tovaru A692221 A692600 A692620 A692630 A692640
Určená pre A692220 A692500 A692500 A692500 A692500
160
200
300
400
500
Dĺžka (mm)
55,63,73,83,93,Cena €
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Tyčový ručný mixér Robomix® - POWER
- s plynulou reguláciou otáčok
- s možnosťou zakúpenia nadstavca podľa potreby,

Číslo tovaru
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Rozmery D x ø (mm)
Výkon (ot./min)
Hmotnosť (kg)
Cena €

•

A692500
0,5
230
359 x ø 91
4.000 - 16.000
3,1
95,-

Šľahače k tyčovým mixérom Robomix®
Číslo tovaru
Určený pre
Dĺžka (mm)
Cena €

A692225

A692700

A692220

A692500

185
79,-

250
85,-

TYČOVÉ RUČNÉ MIXÉRY
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Tyčový ručný mixér
- jedna rýchlosť
- k F692550 možnosť dokúpenia tyče odlišnej veľkosti
- odnímateľná tyč
Č.kat.
Dĺžka tyče (mm)
Otáčky (ot./min)
Výkon (W)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

•

F692500
300
14000
300
230
0,6
143,-

Tyčový ručný mixér SET
- dĺžka tyče: 400 mm a dĺžka šľahača: 350 mm
- možnosť dokúpenia tyče odlišnej veľkosti
- s plynulou reguláciou otáčok
- odnímateľná tyč
Č.kat.
Dĺžka tyče (mm)
Dĺžka šľahača (mm)
Otáčky (ot./min)
Výkon (W)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

F692560
400
350
11000
400
230
1,4
287,-

PRÍPRAVA

•

F692550
400
11000
400
230
1,4
179,

•

Náhradné tyče k tyčovému mixéru FIMAR
Číslo tovaru
Určené pre
Dĺžka (mm)
Cena €

•

F692501 F692551 F692552 F692553
F692500

250
72,-

F692550 a F692560

300
87,-

400
87,-

600
109,-

Náhradný šľahací nadstavec
- možné objednať aj metličky iba jednotlivo
Číslo tovaru
Určené pre
Cena €

F692554

F692556

kompletný nadstavec
F692560

metlička 1ks
F692560

98,-

23,30

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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KRÁJAČ ZELENINY EKO
•

Krájač zeleniny EKO
- výkon: 40 kg/h
- vhodné na krájanie zeleniny,
ovocia, syra a pod.

- z lešteného hliníka
- 2 mikrospínače garantujú
bezpečnosť pri práci

- v balení sú 3 strúhacie kotúče ø2, ø4,5 ,
ø7 mm a 2 krájacie kotúče 2 mm, 4 mm

PRÍPRAVA

- veľký podávací otvor: 16x7,5 cm

5 kotúčov v cene!
Číslo tovaru
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (kg/h)
Hmotnosť (kg)
Cena €

KOTÚČE KU KRÁJAČOM ZELENINY

•

A713003
550
230
290 x 560 x 560 mm
do 40
27
599,-

vhodné iba k modelom A713003, A713265 a F713201

•

Strúhacie kotúče
Číslo tovaru H280294 H280300 H280416 H280317
Priemer
ø2
ø3
ø 4,5
ø7
otvorov (mm)
23,90
23,90
23,90
23,90
Cena €

•

Strúhací kotúč V
- ideálny na strúhanku
Číslo tovaru
Cena €

•

Krájací kotúč na hranolčeky
- kotúč Julien
Číslo tovaru
Hrúbka (mm)
Cena €
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H280621
26,10

H280423
3x3
63,-

KRÁJAČ ZELENINY BIG
•

Krájač zeleniny s veľkým otvorom
- s extra veľkým otvorom
- vhodné na krájanie zeleniny,
ovocia, syra a pod.

- z lešteného hliníka
- 2 mikrospínače garantujú
bezpečnosť pri práci

- v balení sú 3 strúhacie kotúče ø2, ø4,5,
ø7 mm a 2 krájacie kotúče 2 mm, 4 mm

PRÍPRAVA

- otvor: ø16,5 cm

5 kotúčov v cene!
Číslo tovaru
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (ot./min)
Hmotnosť (kg)
Cena €

A713265
750
230
325 x 535 x 655 mm
255
26
699,-

KOTÚČE KU KRÁJAČOM ZELENINY

-

vhodné iba k modelom A713003, A713265 a F713201

•

Krájacie kotúče
- s 1, 2 alebo 3 čepeľami v závíslosti od hrúbky rezu
Číslo tovaru H280096 H280102 H280126 H280201 H280218 H280225
Hrúbka rezu
1
2
4
6
8
10
(mm)
Cena €

•

44,50

44,50

44,50

44,50

44,50

Hranolkovač
- je potrebné si zakúpiť vhodný krájací kotúč
- nie je vhodný ku krájaču F713201
Číslo tovaru
Hrúbka (mm)
Vhodný krájací kotúč
Cena €

•

44,50

H280607
8
H280218
47,-

H280614
10
H280225
47,-

Kockovač
- je potrebné si zakúpiť vhodný krájací kotúč
- nie je vhodný ku krájaču F713201
Číslo tovaru
Hrúbka (mm)
Vhodný krájací kotúč
Cena €

H280379
8x8
H280218
63,-

H280386
10x10
H280225
63,UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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KRÁJAČ ZELENINY FIMAR

•

Krájač zeleniny
- profesionálne vyhotovenie
- vrch z hygienicky nezávadného
tvrdeného plastu

- polyuretánový lak, odolný

PRÍPRAVA

-

voči poškrabaniu
dva plniace otvory
jednoduchá obsluha a čistenie
balenie obsahuje iba vyhadzovací kotúč
vhodné kotúče si môžete
vybrať na strane 231-232

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Číslo tovaru
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (ot./min)
Hmotnosť (kg)
Cena €

•

Stojan na kotúče
- na 18 kotúčov (400x250x90 mm)
Číslo tovaru
Rozmery (mm)
Cena €
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F713201
370
230
220 x 610 x 520 mm
255
22
448,-

H280690
400 x 250 x 90
11,40

KRÁJAČ ZELENINY PROFI
•

Krájač zeleniny GM - PROFI
- s extra veľkým hlavným
podávacím otvorom

- vhodné na krájanie zeleniny,
ovocia, syra a pod.

- vrch z lešteného hliníka, telo z nerezu
- mikrospínače garantujú
bezpečnosť pri práci

- v balení sú 2x strúhacie kotúče ø5 a ø7

PRÍPRAVA

mm a 1x nastaviteľný krájací kotúč, s
hrúbkou krájania od 1,5 mm do 8 mm
- ďalšie kotúče sa dajú dokúpiť

3 kotúče v cene!
Číslo tovaru
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Výkon (kg/hod.)
Hmotnosť (kg)
Cena €

G713300
550
230
418 x 356 x 520 mm
300
29
760,-

-

vhodné iba k modelu G713300

•

Strúhacie kotúče
Číslo tovaru
Hrúbka (mm)
Cena €

•

KOTÚČE KU KRÁJAČU ZELENINY GASTROMARKET

•
G713311
ø5
55,-

G713312
ø7
55,-

Set krájacieho kotúča na hranolky
- v cene hranolkovací, aj krájací kotúč
Číslo tovaru
Cena €

G713313
79,-

Krájací kotúč s nastaviteľnou hrúbkou
Číslo tovaru
Hrúbka (mm)
Cena €

•

G713310
1,5 - 8 mm
63,-

Set kockovacieho kotúča 10x10 mm
- v cene hranolkovací, aj krájací kotúč
- dostupný aj set na kocky 20x20 mmm
Číslo tovaru
Cena €

G713314
79,UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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ZARIADENIA NA PRÍPRAVU POTRAVÍN ZO ŠVÉDSKA
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UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

KOMBINOVANÉ ZARIADENIA

KUTRE

PRÍPRAVA

KRÁJAČE ZELENINY

MADE IN SWEDEN

- vynikajúce spracovanie potravín na najvyššej úrovni
- vysokokvalitné stroje s veľmi dlhou životnosťou
- vďaka viac než 70 ročnej skúsenosti je
firma Hällde jedna zo svetových lídrov
v oblasti spracovania potravín
- do portfólia firmy Hällde patria: krájače zeleniny,
kutre, kombinované krájače zeleniny, kutre a mixéry

KUTRE A KRÁJAČE PREMIUM

MADE IN
SWEDEN

•

Vertikálny kuter Hällde
- ideálny na sekanie a mixovanie rôznych
potravín, omáčiek, polievok, atď.

- model VCB32: horná časť tela z
hliníka, spodná časť z plastu

- modely VCM41 a VCM42 telo z hliníka
- všetky modely aj s funkciou PULSE
- nádoba, vrchnák, nôž a škrabka sú vhodné
na umývanie v umývačkách riadu

- dostupné aj ďalšie modely s
až 6 litrovou nádobou

- dostupné aj kombinované zariadenia
kuter- krájač zeleniny, pri ktorých
stačí vymeniť iba hlavu

•

VCB32
1
230
285x335x440
3
1450-2650
dve
1.222,-

VCM41
0,55
230
260x340x440
4
1500
jedna
1.690,-

VCM42
0,75
400
260x340x440
4
1500-3000
dve
1.860,-

PRÍPRAVA

Číslo tovaru
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV) mm
Objem (litre)
Výkon (ot./min)
Rýchlosti
Cena €

Krájač zeleniny Hällde - SMALL
- krájač zeleniny pre malé prevádzky
- model RG50S: telo kompletne z plastu
- model RG50: horná časť tela z
-

hliníka, spodná časť z plastu
POZOR! model RG50S bez možnosti kockovania!!
balenie obsahuje iba vyhadzovací kotúč
vhodné kotúče nájdete na strane 238
dostupné aj kombinované zariadenia
kuter- krájač zeleniny, pri ktorých
stačí vymeniť iba hlavu
Číslo tovaru
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV) mm
Kapacita (kg/hod)
Výkon (ot./min)
Cena €

RG50S
1
230
285x350x465
120
500
980,-

RG50
1
230
280x350x465
120
500
1.115,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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KRÁJAČE ZELENINY HÄLLDE PREMIUM

MADE IN
SWEDEN

•

Krájač zeleniny Hällde - MEDIUM
- krájač zeleniny pre malé/stredné prevádzky
- telo kompletne z anodizovaného hliníka
- vďaka ozubenému planetárnemu
prevodu sa sila motoru prenáša čo
najefektívnejším spôsobom
- možné objednať aj trojfázové prevedenie
- balenie obsahuje iba vyhadzovací kotúč
- vhodné kotúče nájdete na strane 238

Výkon: 300 kg/hodinu!

PRÍPRAVA

Číslo tovaru
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Kapacita (kg/hod)
Rýchlosť (ot./min)
Cena €

•

RG100
0,25
230
215x450x495 mm
300
350
1.550,-

Krájač zeleniny Hällde - BIG
- krájač zeleniny pre stredné/veľké prevádzky
- telo kompletne z anodizovaného hliníka
- vďaka ozubenému planetárnemu
prevodu sa sila motoru prenáša čo
najefektívnejším spôsobom
- možné objednať aj trojfázové prevedenie
- balenie obsahuje iba vyhadzovací kotúč
- vhodné kotúče nájdete na strane 238

Výkon: 420-480 kg/hodinu!
Číslo tovaru
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV) mm
Kapacita (kg/hod)
Rýchlosť (ot./min)
Cena €
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RG200
0,25
230
215x475x515
420
350
2.260,-

RG250
0,55
230
285x450x586
480
350
2.965,-

MADE IN
SWEDEN

DOSTUPNÉ AJ ĎALŠIE VYSOKOKAPACITNÉ PREVEDENIA

PRÍPRAVA

- v prípade záujmu Vám vieme ponúknuť aj vysokokapacitné
stroje od firmy Hällde, ako typy RG-300 prípadne
RG-400 s výkonom až do 2,5 tony za hodinu
- k týmto strojom Vám samozrejme vieme ponúknuť aj
špeciálne veľkokapacitné vybavenie, ako podávacie lieviky,
automatické podávače, pneumatické podávače, atď.
- samozrejme ku každému stroju Vám vieme ponúknuť
aj obrovský výber viac než 50 rôznych kotúčov

PRÍSLUŠENSTVO KU KRÁJAČOM ZELENINY HÄLLDE
•

Sety kotúčov pre CC32S / CC34 / RG50S / RG50 *
HA84081

HA84082

Obsahuje

krájač 4 mm
strúhač 4mm

krájač 2 a 4 mm
strúhač 4 mm
hranolkovač 2x2 mm

Cena €

98,-

207,-

Číslo tovaru

HA84010

Obsahuje

krájač 1,5 a 4 mm
strúhač 2 a 8 mm

Cena €

422,-

HA84011
krájač 1,5 ,2 a 10 mm
strúhač 2 a 8 mm
hranolkovač 4x4 mm
kockovač 10x10 mm
835,-

Číslo tovaru

•

•

•

Sety kotúčov pre RG100 *

Sety kotúčov pre RG200 a RG250 *
Číslo tovaru

HA84012

Obsahuje

krájač 1,5 a 4 mm
strúhač 2 a 8 mm

Cena €

494,-

Stôl pre krájač zeleniny
- s gastronádobou GN1/1 100 mm
Kat. číslo
Cena €

•

HA84013
krájač 1,5 ,4 a 10 mm
strúhač 2 a 8 mm
hranolkovač 4x4 mm
kockovač 10x10 mm
925,-

HA25270
568,-

Vozík pod krájač zeleniny
- s gastronádobou GN1/1 200 mm
Kat. číslo
Cena €

HA40721
644,-

* Kompletný cenník na vyžiadanie!
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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ŠKRABKY NA ZEMIAKY
•

Mechanická škrabka na zemiaky EKO
- pokrievka z tvrdeného plastu, priehľadná
- bezpečnostný spínač
- nastaviteľná časomiera do 5 minút
- prevedenie z nerezu
- možnosť zakúpenia separátoru, ktorý
možno zasunúť pod zariadenie (S789003)

S789060
0,37
400
415x780x880 mm
6
60
995,-

PRÍPRAVA

Kat. číslo
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Kapacita (kg/cyklus)
Výdajnosť (kg/h)
Cena €

•

•

Separátor odpadu
- vyhotovený z nerezu
Č.kat.

Cena

S789003

115,-

€

Mechanická škrabka na zemiaky
- pokrievka z tvrdeného plastu, priehľadná
- so spodným brúsnym kotúčom v cene
- s možnosťou dokúpenia
bočnej brúsnej plochy

- nastaviteľná časomiera do 4 minút
- prevedenie z nerezu
- možnosť zakúpenia separátoru (S789003)

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Kat. číslo
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Kapacita (kg/cyklus)
Výdajnosť (kg/h)
Cena €

•
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F789180
1,1
400
400x770x930 mm
18
220
1.220,-

Bočná brúsna plocha
- zvyšuje efektivitu a rýchlosť stroja
- možné doobjednať aj k existujúcemu stroju
Č.kat.

Cena

F789900

66,-

€

KRÁJAČE NA CHLEBA
Krájač na chlieb stolový
- masívne vyhotovenie
- hmotnosť 120 kg!
- počet čepelí 30 ks
- maximálna šírka chleba 480 mm
- Maximálna výška chleba 130 mm
- hrúbka krajcov 13 mm
- možnosť obsluhy iba z predu

Kat. číslo
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Max rozmery (ŠxV)
Hmotnosť (kg)
Cena €

•

G766010
370
230
650x650x700 mm
480x130 mm
120
999,-

PRÍPRAVA

•

Krájač na chlieb
- masívne vyhotovenie
- hmotnosť 132 kg!
- počet čepelí 30 ks
- maximálna šírka chleba 500 mm
- Maximálna výška chleba 140 mm
- hrúbka krajcov 16 mm
- dostupné aj prevedenie s
hrúbkou krajcov 20 mm

- potrebné obsluhovať z oboch strán

Kat. číslo
Výkon (W)
Prípojka (V)
Rozmery (ŠxHxV)
Max rozmery (ŠxV)
Hmotnosť (kg)
Cena €

G766040
370
230
700x700x1100 mm
500x140 mm
132
1.160,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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VÁKUOVACÍ STROJ EKO

INOX

•

Vákuovací stroj EKO
- digitálne ovládanie
- dĺžka zvaru: 290 mm
- kompletne z nerezu
- poklop zo špeciálneho
-

hrubého polykarbonátu
komora s 11,5 l objemom
rozmery komory: 300x290x100 mm
maximálne vákuum: 80%
nie je vhodný na sústavný chod!!

PRÍPRAVA

Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Dĺžka zvaru (mm)
Výkon (W)
Prípojka (V)
Cena €

S691310
429x359x378 mm
290
630
230
835,-

VÁKUOVACIE SÁČKY

•

•

Vákuovacie sáčky
- balené po 100 ks, cena za balenie
Č.kat.

mm

Š

mm

H

Cena

H970607
H970386
H970614
H970393
H970621

140
160
200
250
300

200
230
300
350
400

3,40
4,7,9,30
12,90

€

Vákuovacie sáčky v rolke, trojvrstvové
- bez limitácie dĺžky vákuovanej veci
- trojvrstvové prevedenie
- pre vákuovače bez komory

243

Š

D

Cena
6,60
10,-

Č.kat.

mm

mm

H971062
H971079

250
300

6000
6000

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

•

€

•

Vákuovacie sáčky trojvrstvové
- balené po 100 ks, cena za balenie
- trojvrstvové prevedenie
- pre vákuovače bez komory
Č.kat.

mm

mm

H

Cena

H971017
H971048
H971024
H971055
H971031

150
150
200
250
300

Š

250
400
300
350
400

7,90
12,60
12,60
15,60
25,20

€

Držiak na vákuové sáčky v rolke
- so zabudovaným nožom na odrezávanie
Č.kat.

mm

mm

mm

V

Cena

H970638

487

Š

122

D

107

21,10

€

VÁKUOVACIE STROJE PROFI
•

Vákuovací stroj
- ideálne na vákuovanie výrobkov
-

s nízkym obsahom vlhkosti
maximálne vákuum: 80%
treba použiť trojvrstvové sáčky
digitálne ovládanie
dĺžka zvaru: 350 mm alebo 400 mm
výkon pumpy 1,2 m3/h
hrúbka zvaru: 5 mm

•

PRÍPRAVA

Č.kat.
E970031
E970032
370x260x130 mm 420x260x130 mm
Rozmery (ŠxHxV)
350
400
Dĺžka zvaru (mm)
250
270
Výkon (W)
1,2
1,2
Výkon pumpy (m3/h)
230
230
Prípojka (V)
299,365,Cena €

Vákuovací stroj komorový
- vhodné aj pre väčšie prevádzky
- vhodný aj na tuhé aj tekuté potraviny
- kompletne z nerezu
- digitálne ovládanie
- 6 prednastaviteľných programov
- dĺžka zvaru: 300 mm alebo 400 mm
- výkon pumpy od 8 m3/h do 25 m3/h
- olejová pumpa
- vymeniteľná zvarová lišta
- predpríprava na použitie vzácnych plynov
- dostupné aj iné modely
- maximalne vákuum: 98%

Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Rozmery komory (ŠxHxV)
Dĺžka zvaru (mm)
Výkon (max m3/h)
Výkon (W)
Prípojka (V)
Cena €

E970041
460 x 410 x 430 mm
310 x 350 x 190 mm
300
8
450
230
1.610,-

E970042
560 x 510 x 460 mm
410 x 450 x 220 mm
400
20
750
230
1.730,-

E970043
610 x 630 x 500 mm
520 x 520 x 220 mm
500
20
750
230
2.510,UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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UNIVERZÁLNE ROBOTY PREMIUM 30/40
•

Univerzálny robot GM30 a GM40
- vysokokvalitné prevedenie
- digitálne ovládanie rýchlosti a časovača
- ozubené prevody s 3 rýchlosťami práce
- nerezová nádoba s objemom 30 l alebo 40 l
- 4 nadstavce v cene: na miešanie, miesenie
a 2x na šľahanie (hrubé a tenšie dróty)

- robustné liatinové telo s
kvalitným lakovaním

- všetky časti, ktoré prichádzajú do
kontaktu s potravinami, sú z nerezu

PRÍPRAVA

- s bezpečnostnými spínačmi
- G780300: max. cesto 10 kg
- G780400: max. cesto 15 kg

so štyrmi nadstavcami
v cene

vodotesný dotykový
ovládací panel
Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Objem (Liter)
Otáčky (max. ot./min)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena
€
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G780300
688 x 841 x 1270 mm
30
950/1450/2850
1,85
400
184

C780400
690x888x1366 mm
40
950/1450/2850
1,85
400
200

1.990,-

2.440,-

UNIVERZÁLNY ROBOT PREMIUM 60
Univerzálny robot GM60
- vysokokvalitné prevedenie
- digitálne ovládanie rýchlosti a časovača
- ozubené prevody s 3 rýchlosťami práce
- nerezová nádoba s objemom 60l
- 4 nadstavce v cene: na miešanie,
-

miesenie a 2x na šľahanie
(hrubé a tenšie dróty)
robustné liatinové telo s
kvalitným lakovaním
všetky časti, ktoré prichádzajú do
kontaktu s potravinami, sú z nerezu
s bezpečnostnými spínačmi
G780600: max. cesto 18 kg

PRÍPRAVA

•

so štyrmi nadstavcami
v cene

vodotesný dotykový
ovládací panel
Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Objem (Liter)
Otáčky (ot./min)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena
€

G780600
690 x 903 x 1419 mm
60
950/1450/2850
1,85
400
205
2.690,UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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STOLOVÉ ROBOTY SL5 A SL7
•

Kuchynský robot
- plynulá regulácia otáčok do 1000 ot./min
- s nerezovou nádobou s objemom 5 l a 7 l
- telo z nerezu
- s tromi nástavcami v cene: na
miešanie, hnetanie a šľahanie

- všetky časti, ktoré prichádzajú do
kontaktu s potravinami, sú z nerezu

Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Objem (Liter)
Planet otáčky (ot./m)

PRÍPRAVA

Otáčky (ot./min)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

F782050
380 x 240 x 500 mm
5
do 0 do 302
od 0 do 1000
0,5
230
14
323,-

F782070
380 x 240 x 550 mm
7
do 0 do 302
od 0 do 1000
0,5
230
16
359,-

UNIVERZÁLNY ROBOT B10
•

Robot B10
- 3 rýchlosti práce
- s robustnými tlačidlami
- nerezová nádoba s objemom 10 l.
- 3 nástavce v cene: na miešanie,
miesenie a šľahanie

- všetky časti, ktoré prichádzajú do
-

kontaktu s potravinami, sú z nerezu
bez možnosti montáže mlynčeka na mäso
nie je vhodný na pizzacesto a pod.
max. cesto 3,5 kg
môžu sa vyskytnúť drobné chyby v laku

S tromi nástavcami v cene

Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Objem (Liter)
Max. cesto (kg)
Otáčky (ot./min)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €
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C784100
450 x 470 x 600 mm
10
3,5
148 / 244 / 480
0,6
230
70
490,-

Pozor! Pri zmene otáčok miešania
musí byť robot zastavený!
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

UNIVERZÁLNY ROBOT B20

•

Robot B20 bez mlynčeka na mäso
- možnosť dokúpenia mlynčeka na mäso
- 3 rýchlosti práce
- s robustnými tlačidlami
- nerezová nádoba s objemom 20 l.
- 3 nástavce v cene: na miešanie,
miesenie a šľahanie

- možnosť dokúpenia náhradných
nástavcov aj nádoby

- všetky časti, ktoré prichádzajú do
kontaktu s potravinami, sú z nerezu

- nie je vhodný na pizzacesto a pod.
- max cesto 6 kg
- môžu sa vyskytnúť drobné chyby v laku

Robot B20 na 230 V
Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Objem (Liter)
Max. cesto (kg)
Otáčky (ot./min)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena
€

•

C784207
490 x 540 x 780 mm
20
6
197 / 317 / 462
1,1
230
80
660,-

Robot B20 na 400 V
Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Objem (Liter)
Max. cesto (kg)
Otáčky (ot./min)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena
€

•

PRÍPRAVA

•

C784208
490 x 540 x 780 mm
20
6
197 / 317 / 462
1,1
400
80

S tromi nástavcami v cene

660,-

Mlynček na mäso
- k robotom C784207 a C784208
Č.kat.
Cena €

C784209
160,-

Pozor! Pri zmene otáčok miešania
musí byť robot zastavený!

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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UNIVERZÁLNY ROBOT B30F
•

Robot B30F4 s mlynčekom na mäso
- 3 rýchlosti práce
- s robustnými tlačidlami
- nerezová nádoba s objemom 25 l.
- s 3 nástavcami: na miešanie, miesenie a šľahanie
- všetky časti, ktoré prichádzajú do
kontaktu s potravinami, sú z nerezu

- nie je vhodný na pizzacesto a pod.
- max cesto 9 kg
- môžu sa vyskytnúť drobné chyby v laku
S tromi nástavcami v cene

PRÍPRAVA

Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Objem (Liter)
Otáčky (ot./min)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

C784320
510 x 570 x 890 mm
25
125/204/430
1,5
400
110
990,-

Pozor! Pri zmene otáčok miešania
musí byť robot zastavený!

UNIVERZÁLNY ROBOT M40A
•

Robot B40
- 3 rýchlosti práce
- s robustnými tlačidlami
- nerezová nádoba s objemom 40 l.
- s 3 nadstavcami: na miešanie, miesenie a šľahanie
- všetky časti, ktoré prichádzajú do
-

kontaktu s potravinami, sú z nerezu
bez možnosti montáže mlynčeka na mäso
nie je vhodný na pizzacesto a pod.
max cesto 12 kg
môžu sa vyskytnúť drobné chyby v laku
S tromi nástavcami v cene

Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Objem (Liter)
Otáčky (ot./min)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

C784400
580 x 590 x 1230 mm
40
109/170/397
1,5
400
250
1.690,-

Pozor! Pri zmene otáčok miešania
musí byť robot zastavený!
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UNIVERZÁLNY ROBOT
•

Robot B60A
- 3 rýchlosti práce
- s robustnými tlačidlami
- nerezová nádoba s objemom 60 l.
- 3 nástavce v cene: na miešanie,
miesenie a šľahanie

- všetky časti, ktoré prichádzajú do
kontaktu s potravinami, sú z nerezu

- bez možnosti montáže

mlynčeka na mäso
nie je vhodný na pizzacesto a pod.
max cesto 26 kg
môžu sa vyskytnúť drobné chyby v laku
v cene vozík na preravu
nádoby na miešanie!
- s elektrickým zdvižným mechanizmom!

-

PRÍPRAVA

s elektrickým zdvíhaním kotlíka

s vozíkom na prepravu kotlíka
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Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV)
Objem (Liter)
Otáčky (ot./min)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

C784600
870 x 950 x 1580 mm
60
114/221/458
1,8
400
450
2.980,-

S tromi nástavcami v cene

Pozor! Pri zmene otáčok miešania
musí byť robot zastavený!
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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PRÍSLUŠENSTVO K UNIVERZÁLNYM ROBOTOM

•

Nástavec na krájanie zeleniny
- montovateľný k robotom C784207 a C784208
- v balení 8 ks kotúčov:
- strúhacie kotúče: 2,3,4,7 a 12 mm
- krájacie kotúče: 2,3 a 8 mm

PRÍPRAVA

Č.kat.
K robotom
Rozmery (mm)
Cena €

•

Náhradný nástavec na miešanie
Č.kat.
K robotom
Cena €

•

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

C784321
B30F4
68,-

C784401 C784601
B40
B60
120,155,-

C784102
B10
30,-

C784322
B30F4
68,-

C784402 C784602
B40
B60
120,155,-

C784203
B20
48,-

C784323
B30F4
68,-

C784403 C784603
B40
B60
120,155,-

C784204
B20
85,-

C784324
B30F4
124,-

C784404 C784604
B40
B60
200,260,-

C784202
B20
48,-

C784103
B10
30,-

Náhradná nádoba
Č.kat.
K robotom
Cena €
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C784201
B20
48,-

Náhradný nástavec na šľahanie
Č.kat.
K robotom
Cena €

•

C784101
B10
30,-

Náhradný nástavec na miesenie
Č.kat.
K robotom
Cena €

•

R783900
B20
270x336x100
690,-

C784104
B10
50,-

•

MIESIČE CESTA

Miesič cesta PROFI
- s neoddeliteľnou nádobou
a pevnou hlavou
s nerezovým ochranným krytom
nádoba a hnetací hák z nerezu
silná a spoľahlivá prevodovka
dostupné aj modely s výklopnou
hlavicou a s oddeliteľnou nádobou
- časovač a kolieska v cene
- všetky modely je možné
objednať s dvoma rýchlosťami
- všetky modely je možné
objednať na 230 V

-

PRÍPRAVA

S časovačom a
kolieskami v cene

Dostupné aj prevedenie
s výklopnou hlavou a
odoberateľnou nádobou

Č.kat.
Rozmery (ŠxHxV) mm
Objem (Liter)
Cesto max. (kg)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

P786102
260x500x500
10
7
0,4
230
40
660,-

P786202
385x670x725
22
16
0,75
400
62
783,-

P786302
424x735x810
32
24
1,1
400
82
946,-

P786402
480x805x870
41
34
1,1
400
92
1.090,-

P786502
480x805x870
48
42
1,5
400
98
1.150,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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VÁĽKAČE CESTA

•

Váľkač cesta
- nerezové prevedenie
- dva páry valčekov
- nastaviteľná hrúbka váľkaného cesta
- regulácia hrúbky cesta 1 ÷ 6 mm
- priemer cesta model P786930: 14 - 30 cm
- priemer cesta model P786931: 26 - 40 cm
- hmotnosť cesta model P786930: 80 - 210 g
- hmotnosť cesta model P786930: 210 - 700 g
- s možnosťou dokúpenia pedálového ovládania
- s možnosťou objednannia so systémom
„Touch and Go”, ktorý spustí stroj automaticky
pri vložení cesta
- dostupná aj verzia spriemerom cesta do 45 cm

PRÍPRAVA

Č.kat.
P786930
P786931
Rozmery (ŠxHxV) 475 x 375 x 660 mm 585 x 435 x 790 mm
300
400
max. Ø (mm)
250
250
Výkon (W)
230
230
Prípojka (V)
642,749,Cena €

•

s pedálovým ovládaním
v cene
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UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

Váľkač cesta
- nerezové prevedenie
- jeden pár valčekov
- nastaviteľná hrúbka váľkaného cesta
- regulácia hrúbky cesta 1 ÷ 6 mm
- priemer cesta model P786950: 14 - 30 cm
- priemer cesta model P786951: 26 - 45 cm
- hmotnosť cesta model P786950: 80 - 210 g
- hmotnosť cesta model P786951: 210 - 700 g
- sériovo s pedálovým ovládaním!

Č.kat.
P786950
P786951
Rozmery (ŠxHxV) 480 x 335 x 430 mm 650 x 345 x 430 mm
300
450
max. Ø (mm)
250
250
Výkon (W)
230
230
Prípojka (V)
468,571,Cena €

