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cl 52 - 1 rychlost otáček

Možnost
krájení kostek

a hranolek

kROUhace zelenInY

MOtOROvÝ blOk
•  Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití.
• Příkon 750 W.
•  Nerezový motorový blok. Nerezová hřídel motoru. 
• Magnetická bezpečnostní pojistka a brzda motoru.
• Rychlost 375 otáček/min.

FUnkce kROUhač zelenInY
•  Krouhač zeleniny je vybaven 2 násypkami:  

1 extra široká násypka pojme až 15 rajčat nebo celou 
hlávku zelí, a 1 trubicová násypka pro dlouhé nebo křehké 
druhy zeleniny. 

• Odmontovatelné víko. 
• Evakuační kotouč pro zpracování křehkých plodů.
•  Boční výstup pro úsporu místa a pohodlí při práci, díky 

němuž lze použít i gastronomické nádoby GN s výškou 
200 mm.

• Automatický restart přístroje přítlačnou pákou.
•  Páka s posilovačem pohybu pro menší námahu obsluhy a 

pro větší výkon přístroje.
• Kolmý tlak pístu na zeleninu pro zcela jednotný řez.
•  Velký výběr z 50 nerezových kotoučů, které lze přiobjed-

nat. 
• Dodáván bez kotoučů.
•  Nerezové čepele krájecích kotoučů, díly kotouče na krá-

jení kostiček a strouhací kotouče lze odmontovat.
•  Velký výběr z 50 nerezových kotoučů, které lze přiobjednat.
• Dodáván bez kotoučů
•  Nerezové čepele krájecích kotoučů, díly kotouče na krá-

jení kostiček a strouhací kotouče lze odmontovat.

FUnkce lISU na kaŠe
•  Doplňkové příslušenství: příslušenství pro lisování kaše.

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

vlaStnOStI PŘíStROje
Krouhač zeleniny CL 52 1 rychlost otáček umožňuje přípravu 
plátků, vlnek, strouhaných kousků, nudliček, kostiček a 
hranolek ze všech druhů ovoce a zeleniny, i strouhat sýr.

ObchOdní POPISA

Krouhač zeleniny CL50 1 rychlost otáček – Jednofázový 
230V/50/1 nebo třífázový 400V/50/3. Příkon 750 W. Rychlost 
375 otáček/min. Magnetická bezpečnostní pojistka, brzda 
motoru a automatický restart přítlačnou pákou. Krouhač ze-
leniny s bočním výstupem je vybaven 2 násypkami: 1 extra 
velká plnicí násypka s plochou 238 cm2, plnicí objem 4,2 l, 
a jedna trubicová násypka o průměru Ø 58 mm. Nerezový 
motorový blok, kovová nádoba a víko. 70 až 600 porcí. Pří-
stroj se dodává bez kotoučů, které lze vybrat z kompletní 
nabídky 50 nerezových kotoučů.
Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části  F

technIckÝ POPISB

E

technIckÉ PaRaMetRY

výkon 750 W

elektrické údaje Jednofázový – Zástrčka součástí
Třífázový – Dodáno bez zástrčky

Rychlost 375 otáček/ min

Rozměry (hxŠxv) 360 x 340 x 690 mm

Stupeň recyklace 95%

váha netto 28 kg

napájení Proudová intenzita Objednací kód

230V/50/1 5.3 24490
400V/50/3 2.0 24498

C

Počet porcí na úkon 70 až 600

Teoretický výkon* Až 750 kg/h

D

*záleží na typu použité násypka, volby řezu a organizace pracoviště.
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ACCESSOIRES EN OPTIONF ObjednáníG

Jednofázové napájení 230 V – Kabel a zástrčka součástí; třífázový 400 V – dodáváno bez zástrčky.

PlátkOvače
Mandle 0,6 mm 28166
0,8 mm 28069
1 mm 28062
2 mm 28063
3 mm 28064
4 mm 28004
5 mm 28065
6 mm 28196
8 mm 28066
10 mm 28067
14 mm 28068
4 mm varené brambory 27244
6 mm varené brambory 27245

vlnkOvač
2 mm 27068
3 mm 27069
5 mm 27070

dOPORUčenÉ SadY dISkŮ

Sada 6  
krájecích disku
kód 1985

plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač  
1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro  
krájení kostek: plátkovač disk 14 mm + mřížka 
14 x 14 mm

StROUhače
1,5 mm 28056
2 mm 28057
3 mm 28058
4 mm 28073
5 mm 28059
7 mm 28016
9 mm 28060
Parmezán 28061
Rösti 27164
Syrové brambory/mrkev 27219
křen 1 mm 28055

PROUžkY/ jeMnÉ kOUSkY zelenInY
1x8 mm 28172
1x26 mm 28153
2x4 mm 28072
2x6 mm 27066
2x8 mm 27067
2x10 mm 28173
2x2 mm 28051
2,5x2,5 mm 28195
3x3 mm 28101
4x4 mm 28052
6x6 mm 28053
8x8 mm 28054

kOStkOvace
5x5x5 mm 28110
8x8x8 mm 28111
10x10x10 mm 28112
12x12x12 mm 28197
14 x14x5 mm 28181
14x14x10 mm 28179
14x14x14 mm 28113
20x20x20 mm 28114
25x25x25 mm 28115
50x70x25 mm 28180

hRanOlkOvace
8x8 mm 28134
10x10 mm 28135
10x16 mm 28158

kROUhace zelenInY
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• Zarízení na kaši3 mm: kód 28188
• Zarízení na kaši 6 mm: kód 28206

• Nástěnný držák pro 8 kotoučů: kód 107 812
•  Sada D-Clean: kód 39881 Pomocník k čištění mřížky na 

krájení kostiček.

dOPlŇkOvÉ PŘíSlUŠenStvíF
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