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• Παράγει χυμό από φρούτα και λαχανικά.

• Σώμα, μπολ και δίσκος τριψίματος από ανοξείδωτο
ατσάλι.

• Στόμιο τροφοδοσίας και πιεστήρας από ABS.

• Δοχείο και καπάκι από PP.

• Ταχύτητα: 3.600 rpm.

• Σύστημα ασφαλείας: λειτουργεί μόνο όταν ο
βραχίονας ασφαλείας και το καπάκι είναι
“κλειδωμένα” στη θέση τους.

• Μη κατάλληλο για χρήση 
με παγωμένα ή 
καταψυγμένα φρούτα 
και λαχανικά.

• Ιδανικός για φρέσκους χυμούς.

• Κατάλληλος για μαλακά φρούτα (blueberries,
raspberries, φράουλες, κ.ά), σκληρά
(παντζάρια, γογγύλια, τζίντζερ, κ.ά) και
λαχανικά (κουνουπίδι, σπανάκι, κ.ά).

• Σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς
αποχυμωτές, ο αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
βγάζει πολύ περισσότερο χυμό. Ο πολτός που
μένει είναι σχεδόν στεγνός. Αυτό αποδεικνύει
πόσο αποτελεσματικός είναι.

• Η μέθοδος συμπίεσης του αποχυμωτή είναι
παρόμοια με την βιομηχανική μέθοδο
(μηχανική εν ψυχρώ πίεση).

• Αριθμός στροφών: 45 rpm.

• Αντίστροφη λειτουργία για να ξεμπλοκάρει ο
“έλικας”.

• Το δυνατό επαγωγικό μοτέρ εγγυάται τη
μεγάλη δύναμη και αντοχή του αποχυμωτή.

• Αθόρυβη λειτουργία 65 db.

• Μαγνητικός μηχανισμός προστασίας
αποτρέπει την έναρξη λειτουργίας εάν η
κεφαλή δεν βρίσκεται ακριβώς στη θέση της.

• Δυνατότητα διαρκούς λειτουργίας για 20
λεπτά.

• Μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 
8,3 cm (για μήλα, αχλάδια, γογγύλια, κ.ά.) που
όμως αποτρέπει την είσοδο τους χεριού.

• Μικρή είσοδος τροφοδοσίας 4,2 cm με μοχλό
πίεσης για μακριά λαχανικά (καρότα, πράσα,
κ.ά.).

• Στόμιο χυμού με πρακτικό καπάκι που
σφραγίζει.

• Εσωτερικό σουρωτήρι από AISI 304 ατσάλι.

• “ Έλικας”, πλαίσιο και εξαρτήματα
σουρωτηριού από TRITAN - BPA free.

• Περίβλημα με πρακτική λαβή από αλουμίνιο
και πλαστικό.

• Δύο δοχεία από PC για τον πολτό και τον
χυμό, 85 cl το καθένα.

• Βούρτσα καθαρισμού με nylon τρίχα.

• Βάρος: 7,2 kgr.

αποχυμωτής

30.40951 αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
221044 230 V - 250 W

26χ17,5 cm | 54,5 cm
συσκ.: 1 224,00 €

*30.41146 αποχυμωτής 
221082 230 V - 700 W - 25χ41 cm | 53 cm

συσκ.: 1 779,00 €
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αποχυμωτής αργής σύνθλιψης «Slow Juicer»
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Μερικά παραδείγματα
είδος ποσότητα θα έχετε χυμό
αχλάδι 330gr 212gr
μήλο 409gr 320gr

βανίλια 378gr 170gr
πορτοκάλι 527gr 300gr

Αποχυμωτής επαγγελματικός JUICE MASTER.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σχεδιάστηκε από την JUICE 
MASTER Ελβετίας. Διάσταση στόμιου: Ø7,5cm. 
Αερόψυκτο μοτέρ 240Watt/230Volt. Παραγωγή: 50Kg 
καρότα/ώρα. Μαχαίρι ανοξείδωτο AISI 304 6.300 
στροφές/λεπτό. Διακόπτης turbo για τον καθαρισμό 
του μαχαιριού. Συνεχούς λειτουγίας. Φέρει κάδο για 
τους φλοιούς 3,25λίτρα. Βάρος: 4,2Kg.
Παράγει :
Από 1700gr μήλο  → θα έχετε 1150gr χυμό
Από 1000gr πορτοκάλι → θα έχετε 750gr χυμό
Από 580gr αχλάδι → θα έχετε 400gr χυμό
Διαστάσεις: 190x310x380mm.
Τιμή : 320€

Αποχυμωτής χαμηλών στροφών LACOR Ισπανίας.
Τεχνικά  χαρακτηριστικά: Τα φρούτα και τα λαχανικά 
δεν χάνουν τις βιταμίνες λόγω των χαμηλών στροφών 
και οι παραγωγές σε χυμό ασύγκριτες. Ισχύς: 
240Watt/230Volt. Στροφές: 60/λεπτό. Χωρητικότητα 
1λίτρο. Διαστάσεις: 29x20x44cm. Μη συνεχούς 
λειτουργίας. Βάρος: 7,3Kg.
Μοντέλο 69373
Βάρος 7,3Kg
Τιμή: 280€

αποχυμωτές
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Αποχυμωτές

Αποχυμωτής χαμηλών στροφών TRIBEST Αμερικής. 
Μοντέλο SW-2000-F
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κάθετος, αθόρυβος. 47 
στροφές/λεπτό. Ισχύς μοτέρ : 200Watt/230Volt, με 
γρανάζια. Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χάνουν τις 
βιταμίνες τους λόγω των χαμηλών στροφών και οι 
παραγωγές σε χυμούς είναι ασύγκριτες:

Αποχυμωτής χαμηλών στροφών και κρύας σύνθλιψης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  Έως 30λεπτά συνεχούς 
λειτουργίας.  Πιέζει και εκχυλίζει τα συστατικά και κάνει 
100% φυσικό εκχύλισμα χυμού, ελαχιστοποιώντας 
τις απώλειες θρεπτικών ουσιών. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ευρέως για την παρασκευή χυμών, 
παγωτών και smoothies, αλλάζοντας το φίλτρο. Για 
χυμούς : φρούτων, λαχανικών, φυλλώδη χόρτα. 
Δημιουργήστε υγιεινά ποτά και σορμπέ.  Σύστημα 
εξαγωγής 3ης γενιάς. 240 W / 50RPM. 

new model
best price

new model
best price

Αποχυμωτής διπλών γραναζιών TRIBEST Αμερικής. 
Μοντέλο GREENSTAR GSE-5000-F
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Οριζόντιος, αθόρυβος. 
Ιδανικός για λαχανικά και φρούτα. Ειδικά κοπτικά 
που σας δίνουν το μέγιστο χυμό. Μπορείτε 
επίσης  να παρασκευάσετε σάλτσες. Μειώνει την 
κατακράτηση υγρών από 50-200% σε σχέση με 
τους συνηθισμένους αποχυμωτές. Oι παραγωγές σε 
χυμούς είναι ασύγκριτες:

από είδος θα έχετε χυμό

743gr πεπόνι 455gr

250gr αχλάδι 165gr

210gr μήλο 165gr

Μοντέλο B6000 
Τιμή: 370€

Διαστάσεις: 203x203x457mm.
Τιμή : 470€

Διαστάσεις: 482x190x330mm.
Τιμή : 780€

Αποχυμωτής χαμηλών στροφών και κρύας σύνθλιψης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Έως 24 ώρες συνεχούς 
λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για 
την παρασκευή χυμών, παγωτών και smoothies, 
αλλάζοντας το φίλτρο. Σωλήνας τροφοδοσίας 
διαμέτρου 88mm. Απαιτείται ελάχιστη προετοιμασία. 
Λειτουργεί ήσυχα με λιγότερους κραδασμούς. Σώμα 
από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση ED. Σύστημα 
εξαγωγής 4ης γενιάς. 200 W / 60RPM
Μοντέλο CS600 
Τιμή: 1.350€
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