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J 100 Ultra

Velikost výřezu do stolu: Ø 100 mm

AUTOMATICKÝ

IN
TENZIVNĺ POUŽITĺ

AUTOMATICKÝ ODŠŤAVŇOVAČ

MOTOROVÝ BLOK

• Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití.
•  Silný, velice tichý průmyslový motor, vhodný pro přípravu 

džusu přímo před zákazníkem.
• Příkon 1000 W.
• Motorový blok a nádoba z nerezu. 
• Bezpečnostní pojistka a brzda motoru.
• Neměnná rychlost 3 000 otáček/min.

FUNKCE ODŠŤAVŇOVAČE

•  Kovová odstředivka vybavená patentovanou automatickou 
násypkou o průměru 79 mm nebo celého jablka umožňuje 
plynulé plnění.

•  Odstředivý koš, kotouč na krouhání a � ltr jsou v nerezovém 
provedení pro snadnou údržbu a čištění.

• Speciální nalévací hrdlo zabraňující stříkancům.
•  Plnění nádob o výšce až: 256 mm, ideální na džbánky nebo 

koktejlové sklenice.
• 2 možnosti použití: 

-  plynulé odvádění odpadu díky speciálnímu koši. 
Umožňuje plynulé odvádění odpadu přímo pod stůl.

-  odvádění odpadu do zásobníku. Průhledný zásobník na 
odpad s velkým objemem 7,2 l.

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

Praktická kapacita 160 l/h

Čerstvý džus za pouhých 7 sekund

Odšťavňovač J 100 Ultra umožňuje přípravu čerstvé šťávy 
ze všech druhů ovoce a zeleniny za několika málo vteřin. 
Vybaven odvodním košem na odpad pro lepší pohodlí při 
práci.

OBCHODNÍ POPISA

Odšťavňovač J 100 Ultra – Jednofázový 230V/50/1. Příkon: 
1000 W. Neměnná rychlost: 3000 otáček/min. Bezpečnostní 
magnetická pojistka a brzda motoru. Motorový blok a 
nádoba z nerezu. Vybaven patentovaným automatickým 
plnicím otvorem o průměru 79 mm. Odstředivý koš, kotouč 
na krouhání a � ltr jsou z nerezu. Kapacita: 160 l/h nebo 
sklenice čerstvého džusu za 7 vteřin. Dodáváno s košíkem 
na plynulé vypouštění odpadu (dodáváno s upevňovacím 
páskem) přímo pod stůl; velký zásobník na odpad o objemu 
7,2 l, speciální odkapávací hrdlo; a speciální nalévací hrdlo 
zabraňující stříkancům.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon 1000 Watts

Elektrické údaje Jednofázový - Zástrčka součástí

Neměnná rychlost 3000 otáček/min

Rozměry (HxŠxV) 235 x 538 x 596 mm

Hmotnost brutto 15,4 kg

Napájení 230V/50/1

Objednací kód 56100A
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Patentovaný 
automatická 

plnicí 
násypka

www.robot-coupe.com/czSpeci� kace Aktualizace: Červen 2014

NORMY
EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006, EN 1678 - 1998, 
EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.
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