
Mixers & Blenders för det  professionella köket.
Återförsäljare:

För pressning av apelsiner, citroner,
lime och grapefrukt. Utrustad med
hävarm för maximal juiceutvinning,
och svängbar uppsamlingsbägare.

Mått: H 49,5 x B 18 x D 23cm
Vikt: 5kg

Manuell Juicepress - Art. nr. 932

För pressning av apelsiner, citroner,
lime och grapefrukt. Utrustad med
en vattentät på/av-knapp. Levere-
ras med 3st olika presshuvuden:
citron, apelsin och grapefrukt.
Avtappning kan ske både direkt i
glas eller i tillbringare.

3/8Hk,  230V,  125Watt
Mått: H 47 x B 26 x D 26cm
Vikt: 12,7kg

Elektrisk Juicepress - Art. nr. 1G 96700

Drinkmixer - Art. nr. HMD 400

Drinkmixerstav och omrörare av rost-
fritt stål. Pressgjutet stativ. Separat
till/frånbrytare( 1 för varje stav ) samt
3 rotationshastigheter för höga krav.
Automatisk start/stop-funktion.
Permanentsmorda kullager. Fjäder-
upp-hängd motorinstallation.
Stabilisatorarm.  Gummifötter för sta-
bilitet.
1/3Hk,  220 V,  900 Watt.
Mått: H 52 x B 32 x D 23 cm.
Vikt: 16,8kg
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Drinkmixer - Art. nr. HMD 200

Drinkmixerstav och omrörare av rost-
fritt stål. Pressgjutet stativ. Separat
till/frånbrytare samt 3 rotations-
hastigheter för höga krav. Automa-
tisk start/stop-funktion.
Permanentsmorda kullager. Fjäder-
upp-hängd motorinstallation.
Stabilisatorarm.  Gummifötter för sta-
bilitet.
1/3Hk ,  230 V,  300 Watt.
Mått: H 52 x B 17 x D 17 cm.
Vikt: 6,35kg
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Perfekt till milkshakes, smoothies, cocktails,
ägg- och glassdrinkar m.m.

Perfekt till milkshakes, smoothies, cocktails,
ägg- och glassdrinkar m.m.



Behållare av polycarbonat, rymd ca 1,3 liter (blandnings-
kapacitet ca. 1 liter). Bägaren har en ”Wave-action”-funktion
som tvingar mixen ned mot knivarna.
Separat vippströmbrytare ”till/från” och 2 hastigheter samt
pulsfunktion. Knivar av rostfritt stål. Robust koppling av
neopren. Gummifötter för god stabilitet.

1/2 Hk,  230V,   450 Watt
Mått: H 41 x  B 17 x  D 21cm
Vikt: 4,25kg

Universalmixer - Art. nr. HBB 250 Rio

Universalmixer - Art. nr. 1G912Tango Blender™ - Art. nr. HBH 450

Summit Blender™ - Art. nr. HBH 850

Revolution™ Ice-Shaver - Art. nr. HBS 1200

En ny dimension av Blender. Iskross & Blender i ett.
Blandar upp till 4st 0,45 liters drinkar  på en gång.
Användarvänlig display med tryckknappar för automatisk
igångsättning av förinställda cykler för storlek & antal
drinkar. Pulsfunktion.
Levereras med en 1,9 liters polycarbonatbägare. Blandnings-
kapacitet ca. 1,7 liter. Kraftiga rostfria knivar.

3Hk motor,  230 V,   1000 Watt.
Mått: H 98 x  B 33 x  D 43cm
Vikt: 24,8 kg

Tempest Blender™ - Art. nr. HBH 650

Behållare, 1,9 liter  polycarbonat (blandningskapacitet ca.1,7 liter),
med ”Wave-action”-funktion som tvingar mixen ned mot knivarna.
Kraftiga rostfria knivar. Manuell timer med cyklerfunktion. 2 hastig-
heter samt pulsfunktion. Inbyggd sensor som omöjliggör start av ma-
skinen när ej bägaren är på plats.

3Hk motor,  230V,  1000 Watt
Mått: H 46 x  B 18 x  D 20cm
Vikt: 5kg

Blender med förprogrammerade/programmeringsbara
cyklerfuntioner. USB-port för framtida uppdateringar av program-
men. Automatisk avstängning: När drinken/ mixen når sin per-
fekta konsistens, stannar maskinen. 2 hastigheter samt
pulsfunktion
Bägaren, 1,9  liter polycarbonat,(blandningskapacitet ca. 1,7 li-
ter), har ett ”Wave-action”-system som tvingar mixen ned mot
knivarna. Kraftiga rostfria knivar.
Maskinen är utrustad med en säkerhetssensor som omöjliggör
start av maskinen när bägaren ej är på plats. Levereras med ljud-
huv.

3Hk motor,  230V,  1000 Watt
Mått: H 48 x  B 23 x  D 30,5cm
Vikt: 8,2kg

Behållare , 1,4 liter polycarbonat (blandningskapacitet ca. 1,1 liter),
med ”Wave-action”-funktion som tvingar mixen ned mot knivarna.
Kraftiga rostfria knivar.
2 hastigheter samt pulsfunktion. Manuell timer.

1Hk motor,  230V,  600 Watt
Mått: H 43 x  B 17 x  D 23cm
Vikt: 5,75kg

6126-1200

6126-850

6126-650

6126-450

QS850

Universalmixer - Art. nr. HBB 250 S

Behållare av rostfritt stål, rymd ca 1 liter (blandningskapacitet
ca. 0,8 liter) Separat vippströmbrytare ”till/från”och 2 hastig-
heter samt pulsfunktion.Knivar av rostfritt stål. Robust kopp-
ling av neopren. Gummifötter för god stabilitet.

1/2 Hk,  230V,  450 Watt
Mått: H 39 x  B 16,5 x  D 20cm
Vikt: 4,25kg

6126-250S

6126-250

Lämplig till t.ex. salsasåser, dip, soppor, såser, cocktails,
fruktsmoothies m.m.

Lämplig till t.ex. salsasåser, dip, soppor, såser, cocktails,
fruktsmoothies m.m.

Lämplig till t.ex. isdrinkar, smoothies, cocktails, dip,
såser, soppor m.m.

Lämplig till t.ex. isdrinkar, smoothies, cocktails, dip,
såser, soppor m.m.

Lämplig till t.ex. isdrinkar, smoothies, cocktails, dip,
såser, soppor m.m.

Lämplig till t.ex. isdrinkar, smoothies, cocktails, dip,
såser, soppor m.m.


