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MLYNČEKY NA KÁVU
Zariadenia na mletie praženej zrnkovej kávy sú určené do hotelov, reštaurácií, barov, kaviarní (modely s dávkovačom), pražiarní
a predajní kávy (modely s držiakom sáčkov) a pod. Modely SA 40 A a SA 43 majú konštrukčne zníženú hladinu hluku na 63 dBA.
Modely SA 4 a SA 43 sú dodávané s držiakom sáčkov. Modely SA 6 a SA 40 A sú dodávané s dávkovačom a počítadlom. Model
SA 55 je vybavený automatickým dávkovačom a digitálnym ovládaním. Model SA 60 má odpojiteľný a vymeniteľný dávkovač.
■
■
■

SA 1

■

Pracovná rýchlosť 1500 ot./min
Jemnosť mletia nastaviteľná pre rôzne typy prípravy kávy (filtrovaná, espresso, ...)
Tepelná ochrana motora pred preťažením
Karoséria zariadení je z ľahkej potravinárskej zliatiny, násypka z priehľadného tónovaného plastu

označenie

hodinový výkon (kg)

násypka (kg)

zásobník (g)

SA 1 (SA 1 P)
14
1
SA 4
14
1
SA 6
8
1
SA 40 A
8
2,2
SA 43
15 - 35
1,7
SA 55
25
2,2
SA 60
15
2,2
Model SA 1 je možné objednať s úpravou mlecieho mechanizmu (P) na mletie korenia, maku a pod.

označenie
SA 40 A

SA 1 (SA 1 P)
SA 4
SA 6
SA 40 A
SA 43
SA 55
SA 60

800
-

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230
230
230
230
230
230
230

600
600
360
360
600
1150
600

250 x 320 x 550
220 x 320 x 700
230 x 350 x 570
190 x 390 x 580
190 x 355 x 690
198 x 397 x 577
190 x 390 x 580

15
18
10
14
21
15
15

ESPRESSO KÁVOVAR

SA 55

Jednopákový kávovar bez pevného pripojenia na vodu je určený pre bufety, bary, reštaurácie, úrady alebo mobilné prevádzky
s malým obratom kávy. Vstavaná nádržka na vodu má objem 4,5 l, prípadne je možne čerpať vodu z vloženej 1,5 l PET fľaše.
Možnosť používania čerstvej mletej kávy, alebo v balených dávkach. Kávovar má výkonnú tlakovú pumpu (15 barov), dva
senzory na kontrolu teploty vody a pary v bojlery, vyhrievanú vrchnú časť karosérie na ohrev šálok, výpust horúcej vody a pary.
Päť farebných prevedení: čierna, šedá, červená, žltá, modrá. Doplnkové vybavenie: zásuvka na použitú kávu.

označenie
SA 75

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230

1260

265 x 320 x 400

17

ČERIČE CHLADENÝCH NÁPOJOV

SA 75

Zariadenia na výrobu a chladenie nápojov z práškových a tekutých koncentrátov; vhodné do hotelov, reštaurácií, barov,
stravovacích prevádzok a pod. Dvojramenný premiešavací mechanizmus zabraňuje oxidácii a tvorbe peny na nápojoch.
■
■
■

Kompresor so vzduchom chladeným kondenzátorom, automatický termostat kontroly teploty
Karoséria z lešteného nehrdzavejúceho plechu, plastová odkvapávacia vanička s nerezovým roštom
Veko a nádoba s objemom 12 l z priehľadného polykarbonátu

označenie

napätie (V)

SA 34-1
230
SA 34-2
230
SA 34-3
230
Posledné číslo v označení udáva počet nádob.

SA 34-2

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

160
260
330

190 x 430 x 545
380 x 430 x 545
570 x 430 x 545

15
24
32
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ODŠŤAVOVAČE
Zariadenia sú určené do hotelov, reštaurácií, barov, kaviarní, cukrární a pod. na prípravu čerstvej šťavy z citrusových
plodov (pomaranč, citrón, grapefruit). Pri jednotlivých modeloch stačí rozkrojiť plod na dve polovice a podržať rukou, resp.
pritlačiť vekom na rotujúci kužeľ a šťava vytečie do pohára podloženého pod výpust. Všetky časti zariadení prichádzajúce
do styku s ovocím sú vyrobené z hygienicky nezávadných materiálov.
■
■
■
■
■

SA 11

Model SA 11 má vodotesný blok motora a 3 rôzne veľké plastové kužele v základnej výbave
Model SA 10 a SA 70 má kužeľ z nehrdzavejúcej ocele a veko s prítlačnou pákou
Jednoduchá montáž a demontáž častí zariadení umožňuje ich dôkladné očistenie
Pracovná rýchlosť 1500 ot./min
Model SA 70 s vyšším výkonom do 30 l / hod.

označenie

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

SA 11
230
130
200 x 300 x 350
SA 10
230
230
200 x 300 x 380
SA 70
230
275
240 x 400 x 490
Všetky modely sa dodávajú tiež v prevedení „C” (karoséria motora je pochrómovaná).

SA 10 C

5
10
13

ODSTREDIVÉ ODŠŤAVOVAČE

SA 70

Zariadenie na prípravu šťavy z čerstvej koreňovej zeleniny, všetkých druhov ovocia aj citrusových plodov (olúpaných).
Jednoduchá montáž a demontáž častí zariadenia umožňuje ich dôkladné očistenie. Bezpečnostný systém zariadenia
fixuje zostavu pracovných častí; brzdový systém zastaví motor pri uvoľnení uzamykacieho systému.
■
■
■
■
■

Veľký vstupný otvor (∅ 79 mm) umožňuje odšťavovať celé plody (jablko, paradajka, uhorka a pod.)
Filtračný kôš s otvormi (0,5 mm) z nehrdzavejúcej ocele je ľahko demontovateľný
Asynchrónny motor (pracovná rýchlosť 3000 ot./min) s nízkou hlučnosťou
Hodinový výkon: SA 50 - 60 l, SA 58 - 100 l šťavy
Model SA 58 je vhodný do prevádzok s väčším zaťažením (juice bary)

označenie
SA 50
SA 58

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230
230

800
1300

260 x 470 x 450
480 x 320 x 580

16
24

SA 50

AUTOMATICKÝ ODŠŤAVOVAČ
Plnoautomatické zariadenie na prípravu čerstvej šťavy z pomarančov. Patentovaný systém automaticky rozkrojí pomaranč
(optimálna veľkosť 6-9 cm) na dve polovice, vylisuje z nich šťavu tak, že šupy zostanú neporušené. Bezpečnostný systém
preruší činnosť stroja ak sú dvierka otvorené.
■
■
■
■
■

Vstupný zásobník s kapacitou 10 kg pomarančov
Odnímateľný nôž s vymeniteľnou čepeľou
Karoséria z lešteného nerezového plechu s prehľadným ovládacím panelom
Dvierka z tvrdeného priehľadného skla
Pracovná rýchlosť: 20 ot./min, výkon: 20 ks pomarančov/min (100 l šťavy / hod.)

označenie
SA 32

SA 58

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230

600

410 x 600 x 1026

61

SA 32
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MIXÉRY
Zariadenia na prípravu ovocných a zeleninových nápojov, mliečnych kokteilov, dressingov, polievok a pod. Jednoduchá
montáž a demontáž častí zariadení, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (nože, nádoba, veko) umožňuje ich dôkladné
očistenie.

SA 62

SA 62
■ Barový mixér s elektronickým ovládaním s 30 programami mixovania
■ Extra silná zostava nožov, ktorá umožňuje mixovať aj kocky ľadu
■ Po demontovaní krytu bloku motora mixér sa môže zabudovať do pracovnej plochy
■ USB port a PC software na nahrávanie vlastných programov
■ Vonkajší kryt nádoby a bezuhlíkový motor zaručujú tichú prevádzku
SA 37
■ Nová verzia výkonného mixéra vhodného pre kuchyne reštaurácií, nemocnice, materské škôlky,
pre výrobcov zmrzliny a pod.
■ Elektronická regulácia pracovnej rýchlosti (500 - 15 000 ot./min), pulzná rýchlosť (18 000 ot./min)
■ Patentovaný systém zaistenia polohy nádoby
■ Elektronický riadiaci procesor (zabraňuje prehriatiu motora a zadretiu osky rotora)
■ Nádoby z nehrdzavejúcej ocele (LI) alebo priehľadného polykarbonátu (LP) s objemom 2 alebo 4 l
■ Nerezové veko s tesnením a otvorom (umožňuje pridávať tekutiny a ingredencie počas prípravy)
■ Rozoberateľná zostava nožov z nehrdzavejúcej ocele

SA 37

Nádoby s objemom 2 l

označenie
SA 62
SA 37

Nádoby s objemom 4 l

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230
230

1500
1200

200 x 247 x 440
303 x 220 x 566

9
11

DRVIČE ĽADU

SA 9

SA 9 - Zariadenie na drvenie kúskov ľadu je dodávané so zásobníkom (800 g) z priehľadného polykarbonátu. Disk
(∅ 110 mm) s nastaviteľným nožom z kalenej nehrdzavejúcej ocele umožňuje prípravu ľadového snehu alebo drveného ľadu.
Bezpečnostný systém zastaví motor akonáhle je otvorená násypka alebo zásobník.
■
■

Pracovná rýchlosť: 1500 ot./min
Hodinový výkon: 50 kg ľadu

SA 53 - Výkonnejší a elegantnejší model drviča ľadu je schopný spracovať objem zásobníku (1,2 kg ľadových kociek)
v priebehu 30 sekúnd. Kocky sú drvené pomocou štyroch pomaly sa otáčajúcich nožov, čo zabezpečuje stálu kvalitu hrubej
alebo jemnej ľadovej drte vhodnej do miešaných nápojov. Štyri farebné prevedenia: nerez, červená, žltá a modrá.
■
■
■

Hodinový výkon: 160 - 300 kg
Elektronické ovládanie dvoch hrúbok ľadovej drte
Podsvietenie zásobníka s ľadom

označenie
SA 9
SA 53
SA 53

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230
230

600
130

250 x 420 x 350
236 x 353 x 474

14
10
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MIXÉR NA KOKTAILY - SHAKER
Barové zariadenie určené na rýchle mixovanie koktailov a chladených nápojov v nerezovej alebo plastovej nádobe
s objemom 0,675 l. Variabilná regulácia rýchlosti od 8000 do 16000 ot./min. Mixér je vybavený automatickým systémom,
ktorý spustí motor pri priložení nádoby. Dodáva sa s jednou plastovou a jednou nerezovou nádobou a s tromi mixovacími
nadstavcami.

označenie
SA 54

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230

120

182 x 186 x 530

6
SA 54

STRÚHAČ SYRA
Zariadenie je štandardne dodávané s diskom (∅ 110 mm) s otvormi ∅ 3 mm na strúhanie tvrdého syra (napr. ementál),
mandlí, orechov, výrobu strúhanky a pod. Na objednávku sa dodávajú disky s otvormi 2, 4, 6, 8 mm, disk na parmezán
a disk na mozzarellu. Bezpečnostný systém zastaví motor akonáhle je otvorená násypka alebo zásobník. V základnej
výbave je zásobník (800 g) z priehľadného polykarbonátu.
SA 2
■ Pracovná rýchlosť: 1500 ot./min
■ Hodinový výkon: 50 kg syra

označenie
SA 2

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230

600

250 x 420 x 350

14

SA 2

MLYNČEKY NA MÄSO
Zariadenie je dodávané s nerezovou karosériou, vstupným zásobníkom, nožom a tromi rôznymi šajbami s priemerom
otvorov 3 / 4,5 / 8 mm. Pracovná rýchlosť noža je 140 ot./min. Otočný vypínač má polohu „spätný chod" (používa sa na
uvoľnenie šneku ak sa do mlecieho mechanizmu dostane cudzí predmet). Tepelná poistka chráni motor pred prehriatím.
SA 12-8
■ Priemer šajby ∅ 62 mm
■ Hodinový výkon: 70 kg mäsa
■ Teleso mlynčeka z hliníkovej zliatiny

SA 12-12
■ Priemer šajby ∅ 70 mm
■ Hodinový výkon: 160 kg mäsa
■ Teleso mlynčeka z nerezu

označenie

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

SA 12-8
SA 12-12

230
230

600
600

260 x 350 x 420
260 x 350 x 420

17
18

SA 12-8

Doplnkové vybavenie: brúska na ostrenie nožov, sada 3 plniacich nadstavcov, šajba s otvormi ∅ 20 mm
∅ 3 mm

ROBOT NA SPRACOVANIE CESTA

∅ 4,5 mm

∅ 8 mm

SA 18
■ Miesič cesta s konštantnou pracovnou rýchlosťou vidlice (70 ot./min)
■ Misa (10 l) z nehrdzavejúcej ocele je voľne uložená na oske brzdiaceho mechanizmu, ktorý reguluje rýchlosť otáčania
misy pôsobením pohybu cesta
■ Veko misy z priehľadného polykarbonátu umožňuje pridávať tekutiny a ingrediencie počas prípravy
■ Zaisťovací kolík a skrutky pracovného nadstavca fixujú polohu ramena
■ Bezpečnostný systém zastaví motor ak je veko misy otvorené
■ Napäťová poistka chráni motor pred preťažením
■ Kapacita: max. 5 kg cesta (3 kg múky + 2 l vody)

označenie
SA 18

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230

600

350 x 500 x 420

17
SA 18

