Kráječe zeleniny
Kutry-mixery
Kombinované kráječe
zeleniny/kutry

Kvalita,
rychlost,
výkon

electrolux TRS / K / TRK

Přeneste přípravu zeleniny do
další generace.
Nová řada speciálně navržených kuchyňských pomocníků, kteří krájí na
plátky, na kostičky nebo nudličky, strouhají, nebo sekají, melou, šlehají,
cokoli si přejete.
TRS - Kráječe zeleniny
Díky širokému výběru krájecích disků zaručuje tento
nový a vylepšený kráječ zeleniny nejen vynikající
výkon, ale navíc i výjimečnou kvalitu řezu. Pomocí
kombinace různých disků lze vytvářet plátky, nudličky,
hranolky, kostičky, čipsy, proužky, Julienne styl, atd.,
ozdobné vlnkované či rovné, a to vše jednoduchým
stisknutím tlačítka. Čištění je snadné: všechny části
mohou být snadno rozloženy bez použití nástrojů a bez
obav je lze umývat v myčce nádobí.
TRS
K - Vertikální kutry-mixery
Jsou schopny sekat, mlít, drtit, připravovat pyré, hnětat
a šlehat vše - od svěžích salátů přes brambory a
cukrářská těsta až po maso, ovoce, oříšky a zeleninu.
Nová ergonomie, větší kapacita a snazší čištění.
To je jen několik výhod, které dělají z kutrů řady K
nezbytnou součást každé kuchyně.

K 45/55/70
TRK –Kombinované Kráječe zeleniny- kutry
2 v 1! To nejlepší v přípravě zeleniny. Krájí na plátky, na
kostičky, na velmi jemné proužky a strouhá s nástavcem
kráječe zeleniny nebo seká, mele, připraví pyré a hněte
s nástavcem kutru. Speciálně navržená základna je
snadno nastavitelná: šikmý sklon pro krájení zeleniny a
rovná plocha pro mixování tak přispívají k nejlepší kvalitě
a dlouhé životnosti kombinovaných kráječů- kutrů TRK.

TRK 45/55/70
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TRS
Kráječe zeleniny
Výjimečná kvalita, vynikající výkon. Ideální řešení pro krájení na plátky, na
kostičky, sekání na drobno, krouhání, strouhání a mnoho dalších činností.
• Obrovský výběr krájecích disků
umožňuje rychlou a snadnou přípravu
zeleniny
• Více než 70 různých typů krájení od
nejjednodušších až po nejnápaditější
• Dlouhá životnost díky trvanlivé
konstrukci z nerezové oceli
• Maximální možnost čištění je dána
ergonomickým designem s oblými
tvary. Všechny části, jež přicházejí do
kontaktu s potravinami jsou buď z
nerezové oceli nebo plastu
• Kompaktní, výkonný a se šikmou
základnou (20°) urychluje a usnadňuje
plnění a odběr
• Velká násypka zaručuje vyšší výkon
a umožňuje snadno vkládat velkou
zeleninu a neobvyklé tvary

electrolux TRS / K / TRK

• Krájení celeru, pórku, cukety nebo okurek na plátky
je snadné díky speciálnímu dlouhému nástavci na
zeleninu (průměr 60 mm)
• Vodotěsný dotykový ovládací panel poskytuje úplnou
ochranu proti silnému proudu vody
• 1. rychlost (360 ot./min) pro křehkou zeleninu, 2.
rychlost (720 ot./min) pro tvrdou zeleninu
• Pulzní ovládání pro přesné krájení na plátky
• Díky ergonomické a lehké rukojeti je na zpracování
zeleniny zapotřebí jen minimální tlak
Nástavec na dlouhou
zeleninu

Dotykový ovládací panel

• Krájí celé půlky zelí nebo několik rajčat najednou
díky velkému kulatému nástavci (plocha 215 cm²) z
nerezové oceli
• Šetří čas a námahu: silná páka zůstává ve vzpřímené
poloze, aby mohla obsluha oběma rukama vkládat
zeleninu
• Snadný přístup ke krájecí komoře umožňuje snadno
vyjímat jak disky, tak i ejektor
• Výkonný, tichý a nevyžaduje žádnou údržbu.
Asynchronní průmyslový motor pro náročné podmínky
a delší životnost
• Vysoká odběrová zóna
dovoluje použití hlubokých GN
nádob (až do 20 cm)
20cm

Velká kulatá násypka

TRS
Rychlost

Fáze

Výkon

Ot./min

1 rychlost

1 fáze

370 W

360

1 fáze

500 W

360

3 fáze

500 W

360

3 fáze

750 W

360-720

2 rychlosti

Vnější rozměry (š x h x v)

• Všechny části mohou být snadno rozebrány několika
jednoduchými pohyby, bez použití nástrojů a umývány
v myčce nádobí pro rychlé a důkladné čištění
• Mnohonásobná bezpečnostní zařízení chrání obsluhu
a v případě nesprávného použití kráječ okamžitě
vypnou
• Automatická Start/Stop funkce zastaví kráječ, pokud
je zvednuta páka nástavce a po jejím spuštění opět
kráječ automaticky spustí

252x500x502mm
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K 45/55/70
Vertikální kutry-mixery
Vybaveny značným výkonem, konstruovány pro zátěžové provozy. Ideální
kuchyňští pomocníci pro profesionální kuchaře. Krájí, sekají na drobno, melou a
mixují vše co Váš recept vyžaduje.
• Nové objemy 4,5, 5,5, a 7 litrů si najdou
uplatnění v kuchyních jakékoliv velikosti
• Jedinečná stěrka / emulsifikátor vám
umožní připravit cokoli od masa po krémy
• Snadné rozšíření na kombinované
zařízení pomocí speciální sady
• Zvýšená flexibilita s výběrem rychlostí
1, 2 nebo variabilní rychlostí
• Mísa kutru z nerezové oceli je zárukou
hygieny, bezpečnosti a ochrany
potravin
• Unikátní tvar dna mísy zaručuje perfektní
výsledky při mixování velkých i malých
množství
• Speciální pulzní funkce pro ještě
přesnější práci
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• Průhledné víko usnadňuje kontrolu připravovaných
surovin a otvorem ve víku lze přidávat přísady v
průběhu přípravy bez nutnosti otevírání víka.
• Plochý a vodotěsný ovládací panel se snadno
použitelnými funkcemi: vypnuto/zapnuto (on/off),
1. rychlost, 2. rychlost, variabilní rychlost a pulzní
ovládání
• Prostým dotykem tlačítka dosáhnete nejvyšší rychlosti
3700 ot./min
Průhledné víko

Variabilní nastavení rychlosti

• Vytvořte více za kratší dobu. Unikátní středový vysoký
komínek zvyšuje skutečnou kapacitu mísy (využívá až
75 % jmenovité kapacity)
• Hladké nožové bloky nebo jemně zoubkované nože
z nerezové oceli AISI420 vám dovolí připravovat
všechno od hrubých mas až po nejjemnější krémy
• Díky ergonomické rukojeti snadno umístíte mísu
do základny a uzamykací zařízení zaručí maximální
stabilitu
• Silný indukční motor s hřídelí uloženou na kuličkových
ložiskách pro tichý chod

Mísa s vysokým komínkem
K45 - kapacita 4,5 litru
Rychlost

Fáze

Výkon

ot./min

1 rychlost

1 fáze

750 W

1500

2 rychlosti

3 fáze

900 W

1500-3000

Variabilní

1 fáze

1000 W

300 to 3700

Vnější rozměry (š x h x v)

256x415x470mm

K55 - kapacita 5,5 litru
• Vylepšená možnost čištění díky novému designu s
oblými rohy
• Výklopné víko při zvednutí zůstává otevřené pro
rychlou, snadnou a praktickou kontrolu přípravy
• Průhledné víko lze snadno demontovat a všechny jeho
části bez obav umývat v myčce nádobí
• Integrovaná ergonomická stěrka/emulsifikátor pro
konzistentní mixování zejména při přípravě tekuté a
polotekuté stravy.
• Vícenásobná bezpečnostní zařízení zaručují provoz
pouze při správně uzavřeném víku a správně
nasazených ostatních částech

Rychlost

Fáze

Výkon

ot./min

2 rychlosti

3 fáze

1000 W

1500-3000

Variabilní

1 fáze

1300 W

300 to 3700

Vnější rozměry (š x h x v)

256x415x470mm

K70 - kapacita 7 litrů
Rychlost

Fáze

Výkon

ot./min

2 rychlosti

3 fáze

1200 W

1500-3000

Variabilní

1 fáze

1500 W

300 to 3700

Vnější rozměry (š x h x v)

256x422x510mm
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TRK 45/55/70
Kombinovaný kráječ zeleniny-kutr
2 v 1! S TRK vaše kulinářská tvořivost nezná mezí. Víceúčelový kuchyňský
pomocník je schopný připravit celé menu od předkrmu po moučník.
• Snadná přeměna z kráječe zeleniny
na kutr během několika vteřin
• Nový systém Incly System pro
zachování nakloněné základny pokud
použijete nástavec kráječe zeleniny
• Designováno pro snadné čištění
díky oblým tvarům a horní části z
nerezové oceli
• Uživatelsky příjemný dotykový
ovládací panel pro výběr požadované
rychlosti a pulzní funkce
• Účinná stěrka vylučuje potřebu
ručního odstraňování surovin ze stěn
mísy a navíc udržuje čisté víčko pro
optimální viditelnost
• Rozsáhlá nabídka krájecích disků a
nožových bloků učiní i složité přípravy
jednoduchými
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• Jednoduchým posunem páky nastavíte základnu z
rovné na nakloněnou a tím učiníte přípravu zeleniny
ještě snazší
• Změnu z kráječe zeleniny na kutr v několika
jednoduchých krocích
• Tak hedvábně hladké omáčky a krémy díky variabilní
rychlosti od 300 do 3700 ot./min
• Pulzní funkce pro perfektní výsledky a úplnou kontrolu
• Delší životnost a spolehlivost díky bezkartáčovému
indukčnímu motoru pro zátěžové použití
Nastavitelná základna

Vyjímatelná hřídel

• Příslušenství kráječe zeleniny pro strouhání,
plátkování, krouhání, krájení na kostičky a sekání na
drobno pro přípravu vašich oblíbených receptů
• Příslušenství kutru-mixéru pro mixování, míchání,
sekání a přípravu pyré, zeleniny a dokonce i dezertů
• Speciálně navržené hladké nebo jemně zoubkované
nožové bloky z nerezové oceli AISI420 zaručují, že
sekané suroviny se nerozdrobí
• Uživatelsky příjemný ovládací panel
automaticky ukazuje, která rychlost
může být vybrána na základě právě
nasazeného příslušenství

Kombinovaný kráječ zeleniny-kutr

TRK45 - 4,5 litru kombinovaný kráječ-kutr
Rychlost

Fáze

Výkon

ot./min

Variabilní

1 fáze

1000 W

300 to 3700

Vnější rozměry (š x h x v)
Kráječ 252x500x502mm

Kutr 256x415x470mm

TRK55 - 5,5 litru kombinovaný kráječ-kutr
Rychlost

Fáze

Výkon

ot./min

Variabilní

1 fáze

1300 W

300 to 3700

Vnější rozměry (š x h x v)
Kráječ 252x500x502mm

Kutr 256x415x470mm

TRK70 - 7 litrů kombinovaný kráječ-kutr
Rychlost

Fáze

Výkon

ot./min

Variabilní

1 fáze

1500 W

300 to 3700

Vnější rozměry (š x h x v)
Kráječ 252x500x502mm

Kutr 256x422x510mm
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TRS/TRK Krájecí disky
Disk

Krouhací disk Julienne

Model

Rozměr (mm)

J2

2

J3

3

J4

4

J7

7

J9

9

C1C

1

C2C

2

Krájecí disk se

C3C

3

zahnutými noži

C5C

5

C10C

10

C2W

2

C3W

3

C6W

6

AS2

2

Disk krájecí s vlnitými noži

Disk na nudličky

Mřížka na čipsy

Mřížka na kostičky

Krájecí disk s rovnými noži

Krájecí disk na Mozzarellu
(Může být užíván s mřížkou)

AS3

3

AS4

4

FT06

6x6

FT08

8x8

FT10

10x10

MT05T

5x5

MT08T

8x8

MT10T

10x10

MT12T

12x12

MT20T

20x20

C1

1

C2

2

C3

3

C6

6

C8

8

C10

10

C14

14

C10M
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K/TRK Nožové bloky

Nožový blok hladký

Nožový blok jemně zoubkovaný

Mleté maso

Paprika

Bazalkové pesto

Kuře

Hrách

Rajská omáčka

Mixované bylinky

Lesní plody

Zeleninové pyré
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Společnost Electrolux si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.Technické změny vyhrazeny.

www.electrolux.cz/foodservice

Share more of our thinking at www.electrolux.com

