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EurogastPolska 

Model 50 50 C

Obudowa emaliowana chromowana

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 260 x 470 x 450 260 x 470 x 450

Średnia wydajność [l/min] 100 100

Obroty silnika [obr/min] 3000 3000

Średnica otworu podawczego [mm] 79,5 79,5

Zasilanie [V] 230 230

Moc [W] 800 800

Waga [kg] 14 14

Cena netto [PLN] 5 990,- 6 370,-

Sokowirówki
Sokowirówki Santos – 50 i 50 C   
 • wydajna i prosta w obsłudze sokowirówka do wszelkich warzyw i owoców

• wyjątkowo szeroki otwór wsadowy o średnicy 79,5 mm 
• doskonała filtracja (sok o dużej klarowności, nawet przy intensywnym użytkowaniu)
• średnia wydajność ekstrakcji: 70% (7 kg soku z 10 kg owoców)
• strefa kontaktu z żywnością wyłącznie ze stali nierdzewnej (bez aluminium i plastiku)
• tarcza ścierająca ze stali nierdzewnej o średnicy 165 mm
• masywne, wysokie sito ze stali nierdzewnej (mniej czyszczenia) o dużej powierzchni filtracji (większa wydajność)
• lejek o wysokości 200 mm wykonany ze stali nierdzewnej,
• system Ezy-clean: demontowalna misa, kosz i pokrywa (bez użycia narzędzi)
• pojemnik do gromadzenia miąższu o dużej pojemności
• silnik asynchroniczny (duża moc i wyjątkowo cicha praca)
• odcięcie dopływu prądu i zatrzymanie silnika przy otwieraniu pokrywy (bezpieczeństwo)

 

Wydajność do 100 l/h

Profesjonalna sztuka wyciskania soków od 1954 roku

50

50 C

Bezpieczeństwo: system otwierania/zamykania.
Odcięcie dopływu prądu i zatrzymanie silnika
przy otwarciu uchwytu pokrywy.

Sito: bardzo drobne sito (oczka 0,5 mm) zapewnia doskonałą filtrację.
Sito z oczkami 0,8 mm dostępne na zamówienie.

System Ezy-clean™: demontowane sito,
pojemnik na miąższ i pokrywa (bez wykorzystania narzędzi).

Pojemnik na miąższ o dużej pojemności: 7,5 l.

Wyjątkowo szeroki otwór podawczy:
Ø 79,5 mm. Nie ma potrzeby rozdrabniania warzyw lub owoców

Popychacz: bez wysiłku stały strumień, maksymalny efekt

Wytrzymały i bardzo cichy silnik asynchroniczny o mocy 800W

Wodoodporny włącznik / wyłącznik

Wyskość lejka 200 mm: zmieści się pod nim szklanka, dzbanek
i pojemnik blendera.
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Zobacz urządzenie podczas pracy!

6 490,- 6 890,-


