
Food Preparation Machines
Made in Sweden

PRODUCENT
HALLDE

MODEL
CC-32S

OPIS PRODUKTU
Urządzenie dwufunkcyjne do szatkowania o wydajności 2 kg/min., 
oraz kuter z misą o pojemności 3 litrów.

KRAJ POCHODZENIA 
Szwecja

SPECYFIKACJA

TEKST SPECYFIKACJI Dwufunkcyjna maszyna z cylindrem podawczym o kształcie półkolistym i misą ze stali nierdzewnej, przysto-
sowana do przetwarzania 2 kg / minutę lub10-80 porcji dziennie. Maszyna ma dwie prędkości obrotowe, które 
zmieniają się w zależności od tego, jaka przystawka jest montowana. Maszyna jest sterowana za pomocą po-
krętła zamiast przycisków. Przystawka do szatkowania ma 0,9 litra i podajnik do długich warzyw o średnicy  
53 mm. Misa ma 3 litry pojemności i posiada system zgarniający z trzema ostrzami. Noże do kutra są ząbkowane. 
Podstawa maszyny i komora robocza noża wykonane są z tworzywa ABS. Maszyna jest sterowana za pomocą 
pokrętła zamiast przycisków. Narzędzia tnące wykonane są ze stali nierdzewnej, o średnicy 185 mm i nadają się 
do zmywania w zmywarkach. Silnik obraca ostrze tnące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara za 
pomocą samonapinającego się pasa zębatego. Maszyna ma uchwyty dla ułatwienia przenoszenia.

FUNKCJE Maszyna do cięcia w plastry, ucierania, wiórkowania i słupki, a także do mielenia, siekania, blendowania i mies-
zania. Przetwarza owoce, warzywa, suchy chleb, ser, orzechy, grzyby, mięso, ryby itp.

WYDAJNOŚĆ Do 80 porcji/dzień i do 2 kg/min. Cylinder o pojemności 0,9 litra, podajnik rurowy do długich warzyw o średnicy 
53 mm. Misa o pojemności 3 litrów.

MATERIAŁY Podstawa maszyny i cylinder roboczy: ABS. Cylinder podawczy: poliwęglan i poliamid.  
Narzędzia tnące: stal nierdzewna. Tarcza wyrzutowa: acetal.  
Misa: Stal nierdzewna. Gniazdo noży: acetal.  
Noże: stal nierdzewna. Pokrywa i system zgarniający: Tritan

SILNIK 1.0 kW. Dwie prędkości (500 obr/min, 1450 obr/min.).
220-240 V, 1-fazowe, 50/60 Hz.
Zabezpieczenie termiczne. Pas zębaty.

ZASILANIE Uziemione, jednofazowe.

STANDARDY EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.

POLECANE ZESTAWY 
NARZĘDZI

ZAWARTOŚĆ MASA NETTO

• 2-pak narzędzi tnących
 – Plastry  4 mm – Wiórki  4 mm 

0,6 kg

• 4-pak narzędzi tnących
 – Plastry  2 mm – Wiórki  4 mm  
 – Plastry  4 mm – Słupki  2x2 mm

1.2 kg

MASA/OBJĘTOŚĆ ZAWARTOŚĆ MASA NETTO ILOŚĆ OPAKOWAŃ MASA BRUTTO OBJĘTOŚĆ BRUTTO

CC-32S Maszyna  
z podajnikiem do szatkowania, 
oraz przystawka kutra

7.6 kg 1 10 kg 0.12 m3

BEZPIECZEŃSTWO 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.

DYREKTYWY I PRZEPISY Certyfikat CE, dwa wyłączniki bezpieczeństwa, normy bezpieczeństwa, maszyna IP34.
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RYSUNKI TECHNICZNE Poniższe rysunki techniczne można znaleźć na www.hallde.com.
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