
     

• Πολυκοπτικό βαριάς κατασκευής

• Ιδανικό για εστιατόρια, καντίνες, πιτσαρίες, super market 

   και βιοτεχνίες τροφίμων έως 1.500 γεύματα

• Στιβαρή δομή, αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα

• Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι  

• Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της Ε.Ε

• Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτα 

• Διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτους δίσκους

• Κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου

• Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα

• Ιδανικό για εστιατόρια, ξενοδοχεία και Βιοτεχνίες τροφίμων

• Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

 
HLC - 300

Περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς δίσκους κοπής

• 3 δίσκους κοπής για τρίψιμο: 3mm • 4mm • 7mm

• 2 δίσκους κοπής για κοπή σε φέτες: 2mm • 4mm

Πολυκοπτικά

CHEF MEC 600 - 800

CHEF 600 

CHEF 800

230V

230V

440 x 255 x 540 mm
440 x 255 x 610 mm

W 380 x HP O,51

W 550 x HP Ο,73

400

600

ΤΙΜΗΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΙΣΧΥΣ ΣΤΡΟΦΕΣΜΟΝΤΕΛΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

480 x 225 x 580 mm220V/0,75Hp 600

ΤΙΜΗΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΙΣΧΥΣ ΣΤΡΟΦΕΣΜΟΝΤΕΛΑ

made in China

 840 €
 995 €

HLC -300 540 
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30.40401 πάχος 1 mm - τύπος DF-1

δίσκοι κοπής σε φέτες
30.40407 πάχος 2 mm - τύπος DΤ-2

δίσκοι τριψίματος

*30.40417 σχάρα για δίσκους κοπής
280690 40χ25 cm | 9 cm

σχάρα για δίσκους κοπής

Μεγάλη είσοδος για την
εισαγωγή μεγάλων

κομματιών λαχανικών

Μικρή είσοδος για την
εισαγωγή μικρών κομματιών

λαχανικών

Συμπεριλαμβάνονται 2 δίσκοι για κοπή σε φέτες και 3 για τρίψιμο

• Κατάλληλο για κοπή μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών

• Περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς δίσκους για διαφορετικά
αποτελέσματα κοπής: κόβει σε φέτες 2 και 4 mm και 
τρίβει σε 3, 5 και 7 mm.

• Μεγάλη είσοδος με μοχλό για την εισαγωγή μεγάλων κομματιών. 

• Μικρή είσοδος με εξάρτημα πίεσης για την εισαγωγή μικρότερων
κομματιών.

• Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο. 

• 2 συστήματα ασφαλείας: 
πρώτο: η βίδα κλειδώνει το καπάκι,  
δεύτερο: ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας (το άνοιγμα 
του καπακιού θέτει τη συσκευή εκτός λειτουργίας. 

- Βάρος: 24 kgr.

30.40371 μηχάνημα κοπής λαχανικών
231807 230 V - 550 W

54x24 cm | 45 cm
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δίσκοι κοπής για 30.40371 & 30.40936

280096 συσκ.: 1 50 €

30.40402 πάχος 2 mm - τύπος DF-2
280102 συσκ.: 1 50 €

30.40403 πάχος 4 mm - τύπος DF-4
280126 συσκ.: 1 50 €

30.40404 πάχος 6 mm - τύπος DF-6

280201 συσκ.: 1 50 €

30.40405 πάχος 8 mm - τύπος DF-8
280218 συσκ.: 1 50 €

30.40406 πάχος 10 mm - τύπος DF-10
280225 συσκ.: 1 50 €

280294 συσκ.: 1 35 €
30.40408 πάχος 3 mm - τύπος DΤ-3

280317 συσκ.: 1 35 €

280300 συσκ.: 1 35 €
30.40412 πάχος 4,5 mm - τύπος DΤ-5
280416 συσκ.: 1 35 €
30.40409 πάχος 7 mm - τύπος DΤ-7

συσκ.: 1 15 €

2

μηχάνημα κοπής λαχανικών

συσκ.: 1 660 €
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μηχάνημα κοπής λαχανικών XL

δίσκοι κοπής για 30.40371 & 30.40936

30.40416 δίσκος τριψίματος με ραβδώσεις

30.40410 πάχος 8 mm - τύπος PS-8

δίσκοι κοπής σε κύβους

30.40413 πάχος 3x3 mm, τύπος DQ-3

δίσκος κοπής juliene

30.40414 πάχος 8 mm, τύπος DQ-8

δίσκοι για πατάτες
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό 

με δίσκο κοπής σε φέτες.
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό 

με δίσκο κοπής σε φέτες.

• Κατάλληλο για κοπή μεγάλων ποσοτήτων
λαχανικών

• Μεγάλη είσοδος τροφοδοσίας για ογκώδη
λαχανικά μέχρι 16,5 cm.

• Μικρή είσοδος τροφοδοσίας για μακρόστενα
λαχανικά, π.χ. καρότα, αγγουράκια, μέχρι 5,5
cm.

• Περίβλημα τμήματος τεμαχισμού από χυτό
αλουμίνιο. Το κάτω τμήμα από ανοξείδωτο
ατσάλι.

• Εύκολη στη χρήση λαβή πίεσης.

• Μοτέρ 750W, 1 Rp, αερόψυκτος, υψηλής
απόδοσης.

• Διακόπτες ελέγχου χαμηλής τάσης: 
STOP-START (24V).

• Δύο συστήματα ασφαλείας. Ανασηκώνοντας τη
λαβή πίεσης η συσκευή σταματά να λειτουργεί.
Το ίδιο συμβαίνει με το καπάκι του κόπτη.

• Κατεβάζοντας τη λαβή πίεσης η συσκευή
αρχίζει να λειτουργεί.

• Εύκολη και γρήγορη αλλαγή δίσκου κοπής.

• Πέντε δίσκοι κοπής: δύο για κοπή σε φέτες 
2 και 3 mm, και τρεις για τρίψιμο, 3, 5 και 7 mm.

• Διαχωριστικός δίσκος.

• Λαστιχένια αντιολισθητικά πόδια.

• Ταχύτητα: 300 rpm.

• Βάρος: 25 kgr.

Μικρή είσοδος για την
εισαγωγή μικρών

κομματιών λαχανικών

Ηλεκτρομαγνητικός
αισθητήρας. Ανοίγοντας το

καπάκι η συσκευή παύει να
λειτουργεί.

Συμπεριλαμβάνονται 
5 δίσκοι, 

2 για κοπή σε φέτες και 
3 για τρίψιμο.

Μεγάλη είσοδος για την
εισαγωγή μεγάλων

κομματιών λαχανικών

30.40936 μηχάνημα κοπής λαχανικών
231852 230 V - 750 W

50x25 cm | 47 cm
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280621 συσκ.: 1 35 € 280423 συσκ.: 1 70 €

280379 συσκ.: 1 70 €
30.40411 πάχος 10 mm - τύπος PS-10
280386 συσκ.: 1 70 €

280607 συσκ.: 1 65 €
30.40415 πάχος 10 mm, τύπος DQ-10
280614 συσκ.: 1 65 €

3

δίσκος τριψίματος με ραβδώσεις

συσκ.: 1                       810 €


