OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení
507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22
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www.gastroservis-hofman.cz

výrobce

KATALOG - KROUHAČE ZELENINY

model

,,vařte s námi,,
15.3.2015
rozměry
příkony

ceny katalogové pro orientaci investora
- ceny aktuelní prodejní na Vaše vyžádání obratem

REDFOX

ZK-50

CZ

provedení: AL-nerez, stolní

220*490*520 mm

výkon kg/hod : max 200 kg

230V / 370 W

otáček / min: 255
kotouče:
E - plátkovače jednobřité
S - plátkovače na měkké plody

1-2-3-4-5-6 mm
1-2 mm

E - plátkovače trojbřité

8-10-14 mm

Z - strouhače

2-3-4-7 mm

V - strouhač na sýr / strouhanku
H - hranolkovač kotoučový

2,5-4-6-8-10 mm

B - hranolkovač mřížka

6x6-8x8-10x10 mm

D - kostičkovač mřížka

8x8-10x10-12x12 mm

* disky B a D je nutná kombinace s E

RM

PSP

CZ

provedení: AL-nerez, stolní

260*510*490 mm

výkon kg/hod : max 200 kg
otáček / min: 280
PSP-300E/230V

230V / 550 W

PSP-300E/230V

400V / 550 W
kotouče:
P - plátkovače jednobřité

2-3,5-5 mm

Z - strouhače

2-3-4-7 mm

V - strouhač na sýr / strouhanku
E - kostičkovač mřížka
PS - kostičkovač kotouč
PP - hranolkovač kotoučový
B - hranolkovač mřížka

8-10-14 mm
8-10-12-20 mm
4-8-10 mm
6x6-8x8-10x10 mm

* disky B a PS je nutná kombinace s E
PSP-PV

RM

PSP

CZ

pojízdný vozík pod PSP

provedení: AL-nerez, stolní

260*510*490 mm

výkon kg/hod : max 350 kg
otáček / min: 280
PSP- 400STD

230V / 550 W

PSP- 400STD 400V

400V / 600 W

kotouče:
E - plátkovače :E 15 AK,E 25 AK, E 5 AK
E - plátkovače: VE3 AK,VE4 AK,VE5 AK,VE8 AK
E - plátkovače hladký nůž: E1 AK, E2 AK, E3 AK,E4 AK, E6 AK,E8 AK,E10AK,E14 AK
E -.plátkovače vlnkovatý nůž: E30 AK,E40AK, E60 AK,E80AK,E100 AK,E140 AK
Z - strouhače
V - strouhač na sýr / strouhanku
D - kostičkovače mřížka
* disky D je nutná kombinace s E
PSP-PV

pojízdný vozík pod PSP

5-15-25 mm
3-4-5-8 mm
1-2-3-4-6-8-140-14 mm
3-4-6-8-10-14 mm
2-3-4-7 mm
V
8x8-10x10-12x12-16x16-20x20 mm

cena
bez DPH

ROBOT COUPE

CL-20

FR

provedení: AL-nerez-plast, stolní
otáček / min: 1500

230V / 400W
340*304*725 mm

kostičkování/hranolkování : ne/ne
výkon kg/hod : max 40 kg
hladké plátky : 1-2-3-4-5-6 mm
vroubkované plátky: 2 mm
strouhání: 1,5-2-3-6-9 mm-sýr-brambory
nudličky : 2x2-2x4-2x6-4x4-6x6-8x8 mm
kostičkovače: NE
hranolkovače: NE

ROBOT COUPE

CL 30 Bistro

FR

provedení: AL-nerez-plast, stolní
otáček / min: 500

230V / 500W
345*304*745 mm

kostičkování/hranolkování : ano/ano
výkon kg/hod : max 80 kg
hladké plátky : 1-2-3-4-5-6 mm
vroubkované plátky: 2 mm
strouhání: 1,5-2-3-6-9 mm-sýr-brambory
nudličky : 2x2-2x4-2x6-4x4-6x6-8x8 mm
kostičkovače: 8x8x8-10x10x10-12x12x12 mm

2 kotouče

hranolkovače: 8x8-10x10 mm

ROBOT COUPE

CL 40

FR

provedení: AL-nerez-plast, stolní
otáček / min: 500

230V / 500W
345*304*745 mm

kostičkování/hranolkování : ano/ano
výkon kg/hod : max 80 kg
hladké plátky : 1-2-3-4-5-6 mm
vroubkované plátky: 2 mm
strouhání: 1,5-2-3-6-9 mm-sýr-brambory
nudličky : 2x2-2x4-2x6-4x4-6x6-8x8 mm

ROBOT COUPE

CL 50

FR

kostičkovače: 8x8x8-10x10x10-12x12x12 mm

2 kotouče

hranolkovače: 8x8-10x10 mm

2 kotouče

provedení: AL-nerez-plast, stolní
otáček / min: 375
kostičkování/hranolkování : ano/ano

230V / 550W
400V / 600W
350*320*590 mm

výkon kg/hod : max 250 kg
hranolkovače: 8x8-10x10-10x16 mm

2 kotouče

vroubkované plátky: 2-3-5 mm
strouhání: 1,5-2-3-4-5-7-9 mm-sýr-brambory
nudličky : 1x8-1x2,6-2x2-2x4-2x6-2x8-2x10-2,5x2,5-3x3-4x4-6x6-8x8 mm
kostičkovače: 5x5x5-8x8x8-10x10x10-12x12x12-14x14x10-14x14x14-20x20x20-25x25x25-mm
salát 50x70x25 mm

2 kotouče

hladké plátky : 0,6-0,8-1-2-3-4-5-6-8-10-14-vařené brambory4-vařené brambory6 mm

ROBOT COUPE

CL 50 Ultra

FR

provedení: AL-nerez, stolní
otáček / min: 375
kostičkování/hranolkování : ano/ano

230V / 550W
400V / 600W
350*320*590 mm

výkon kg/hod : max 250 kg
hranolkovače: 8x8-10x10-10x16 mm

2 kotouče

vroubkované plátky: 2-3-5 mm
strouhání: 1,5-2-3-4-5-7-9 mm-sýr-brambory
nudličky : 1x8-1x2,6-2x2-2x4-2x6-2x8-2x10-2,5x2,5-3x3-4x4-6x6-8x8 mm
kostičkovače: 5x5x5-8x8x8-10x10x10-12x12x12-14x14x10-14x14x14-20x20x20-25x25x25-mm
salát 50x70x25 mm

2 kotouče

hladké plátky : 0,6-0,8-1-2-3-4-5-6-8-10-14-vařené brambory4-vařené brambory6 mm

ROBOT COUPE

CL 52

FR

provedení: AL-nerez, stolní

230V / 400W

otáček / min: 375/750

400V / 750/900W

kostičkování/hranolkování : ano/ano

360*340*690 mm

výkon kg/hod : max 300 kg
hranolkovače: 8x8-10x10-10x16 mm

2 kotouče

vroubkované plátky: 2-3-5 mm
strouhání: 1,5-2-3-4-5-7-9 mm-sýr-brambory
nudličky : 1x8-1x2,6-2x2-2x4-2x6-2x8-2x10-2,5x2,5-3x3-4x4-6x6-8x8 mm
kostičkovače: 5x5x5-8x8x8-10x10x10-12x12x12-14x14x10-14x14x14-20x20x20-25x25x25-mm
salát 50x70x25 mm
hladké plátky : 0,6-0,8-1-2-3-4-5-6-8-10-14-vařené brambory4-vařené brambory6 mm
poznámka

další větší modely a provedení na Vaše vyžádání
další doplňující příslušenství: stojánky, vytlačovadla apd. na vyžádání

2 kotouče

