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Turbo mixéry

TBX130 s nástavcem na polévky, 1 rychlost 1200
ot/min.
603289 (TBX130F1V) Turbo mixer, 1 rychlost 1200

ot/min, mobilní provedení na
nerezovém podstavci. Vč.
odnímatelného nástavce na
mixování polévek.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Mobilní provedení na kolečkách.
Výškově stavitelný. Bezpečnostní zařízení umožňuje spuštění stroje
pouze v pracovní poloze. Využívá efekt turbíny, která urychluje tok
tekutiny přes rotor a tím poskytuje vyšší výkon a jemnější mixování.
Ochranný kroužek mixovací hlavy. Lze využít v nádobách všech tvarů
-kulatých i  hranatých. Hlavu s rotorem lze snadno demontovat bez
nutnosti nářadí pro čištění na : tyč, hřídel, ložisko a rotor. Beznapěťový
blokovací systém. Nízkonapěťový dotykový ovládací panel s IP65
ochranou proti vodě.
1 rychlost 1200 ot/min. Timer
Dodávka vč.tyče s rotorem na polévky.

Hlavní funkce a vlastnosti
• Doporučeno pro přípravu tekutých a

polotekutých produktů v kotlích až do objemu
700 l nebo až 200kg brambor.

• Turbo mixér se využívá pro mixování, sekání,
vytváření tekutých a kašovitých receptur,
přípravu a zjemňování zeleninových a rybích
polévek, ovocných a zeleninových pyré,
řídkých těst a na omáčky, atd. přímo ve
varných nádobách.

• Turbo mixér je v mobilním provedení na
nerezovém podvozku s kolečky, s možností
výškového nastavení.

• Mixovací tyč lze snadno demontovat bez
použití nářadí a lze ji rozložit na samostatné
části: tyč, hřídel, ložisko a rotor.

• Efekt turbíny urychluje průtok tekutin přes rotor
a tím je dosaženo vyššího výkonu a jemnějšího
mixování.

• Bezpečnostní zařízení umožní spuštění stroje
pouze v pracovní poloze.

• Ochranný kruh okolo mixovacího rotoru.

Konstrukce
• Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli

nabízí maximální životnost.
• Výkon: 1500W.
• Dotykový ovládací panel s krytím IP65 proti

vodě.
• 1 rychlost: 1200 ot/min.

Příslušenství v ceně
• 1 x Nerezová tyč na polévky pro

turbo mixer.
PNC 653484

Extra příslušenství
• Nerezová tyč na polévky pro turbo

mixer.
PNC 653484
❑

• Nerezová tyč na kaše pro turbo
mixer.

PNC 653485
❑

• Sada na kaše (hlava s vrtulí a
mřížka) pro turbo mixer.

PNC 653502
❑

• Mřížka na rybí polévku pro turbo
mixer.

PNC 653507
❑

• Sada pro smažicí pánve k Turbo
mixeru. Umožňuje použití v pánvích
s výškou hladiny tekutiny min.30cm.

PNC 653521
❑
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Elektro
Napětí:

603289 (TBX130F1V) 230/400 V/3 ph/50 Hz 
Příkon: 1.5 kW 
Celkový příkon:: 1.5 kW 

Hlavní informace
Vnější rozměry, Výška 1278 mm 
Vnější rozměry, Šířka 689 mm 
Vnější rozměry, Hloubka 1600 mm 
Přepravní váha: 105 kg 
Počet rychlostí 1 

Zepředu

Shora

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnící šroub

Boční


