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Model CA-301 CA-301 VV CA-401 CA-401 VV CA-601

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 389 x 405 x 544 391 x 409 x 567 389 x 382 x 646 391 x 400 x 667 431 x 418 x 767

Wydajność [kg/godz.] 150 - 450 150 - 500 200 - 650 200 - 650 500 - 1000

Otwór wsadowy [cm] 136 136 286 286 273

Liczba przełożeń / prędkość obrotowa silnika [obr/min] 1 / 365 5 / 365 1 / 365 5 / 365 2 / 365 i 730

Zasilanie [V] 230 400 400 230 400 400 400

Moc [W] 550 370 1500 370 550 550 1500 550 750

Waga [kg] 21 28 24 30 26

Dostarczany z: podajnikiem uniwersalnym podajnikiem uniwersalnym
podajnikiem do

dużych wydajności
podajnikiem do

dużych wydajności
podajnikiem automatycznym

(zasypowym)

Cena netto [PLN] 4 665,- 4 565,- 8 398,- 7 355,- 7 175,- 9 856,- 12 944,-

Urządzenia przeznaczone do rozdrabniania warzyw i nadania im jednocześnie pożądanego kształtu,
• możliwość uzyskania plastrów, wiórków, słupków, kostki, frytek i puree ziemniaczanego,
• elektroniczny, płaski, wodoszczelny panel sterujący,
• konstrukcja ze stali nierdzewnej,
• dostępna gama ponad 30 tarcz tnących do różnych zastosowań  
 (dostarczane opcjonalnie, w zależności od zapotrzebowania),
• specjalne tarcze do cięcia pomidorów, pomarańczy, cytryn, bananów, jabłek i innych delikatnych warzyw i owoców,
• możliwość doboru tarcz do rozdrabniania sera, suchego chleba, orzechów, migdałów itp.
• silnik bezszczotkowy asynchroniczny,
• urządzenia przeznaczone do użytku profesjonalnego,
 w zestawie dysk ewakuacyjny do miękkich i twardych produktów,
• dźwignia i pokrywa łatwa w demontażu w celu czyszczenia,
• boczny wylot produktu umożliwia ustawienie urządzenia
 na powierzchni roboczej o mniejszej głębokości,
• podana cena urządzenia bez tarcz,
• modele VV: wyposażone w silnik 5-biegowy
 (od 365 do 1000 [obr/min]).

Szatkownice do warzyw CA

CA-401 VV (model 5-biegowy)

CA-601

CA-301

Tarcze tnące patrz strona 10-11 

Pozostałe akcesoria patrz strona 14

(od 365 do 1000 [obr/min]).

CA-401 VV (model 5-biegowy)

CA-301CA-301

180mm

87
mm

55mm

WYDAJNOŚĆ

WODOSZCZELNY PANEL

OBUDOWA SILNIKA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

Do 450 kg/h; wyjątkowo  
szeroki otwór wsadowy  
(136 cm2 powierzchni tnącej)  
do krojenia dużych warzyw,  
tj. kapusta, seler itp.

Płaski, elektroniczny,  
wodoszczelny panel sterujący.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Asynchroniczny silnik  
do ciężkiej i ciągłej pracy.


