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Czasami trzeba zablokować, 
dla bezpieczeństwa 
każdego z nas

Szatkownice z zamkiem – bezpieczny wybór
Za pomocą szatkownic HALLDE możesz ciąć warzywa, owoce, sery i frytki w plastry, wióry, 
kostkę, plastry karbowane i słupki o różnych rozmiarach i wymiarach w zależności od  
wybranego narzędzia tnącego i modelu używanej maszyny do przygotowania warzyw.

W szatkownicach HALLDE zainstalowano narzędzia do cięcia ze stali nierdzewnej. Ostrza są wymienne 
i bardzo ostre, dlatego zapewniają doskonałe wyniki obróbki. Maszyny posiadają wydajną funkcję 
start/stop dla bezpiecznego podawania i mogą być wyposażone w osłonę ochronną i blokadę, która 
uniemożliwia osobom nieupoważnionym przypadkowe uruchomienie maszyny. Dotyczy to środo-
wisk, takich jak kuchnie w domach opieki, stołówkach szkolnych, więzieniach lub innych miejscach, 
gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem.

Które modele są dostępne z bloKadą?
Modele RG-100, RG-200, RG-250 i RG-350 
można zamówić z osłoną ochronną, która 
przykrywa przycisk włączania i wyłączania. 
Użytkownik może zabiezpieczyć maszynę za 
pomocą kłódki.

Model RG-400i można zamówić z zamykanym 
przyciskiem stop. Gdy czerwony przycisk jest 
wciśnięty, maszyna zatrzymuje się. Do ponow-
nego uruchomienia maszyny czerwony przycisk 
musi być odblokowany kluczem i dopiero 
potem można wcisnąć zielony przycisk start.

Nr artykułu Opis
11114 RG-100 / 220-240 1 50/60

11115 RG-200 / 220-240 1 50/60

11116 RG-250 / 220-240 1 50/60

11117 RG-350 Manual / 380-415 3N 50/60

11120 RG-400i Machine Base / 380-415 3N 50/60

Wybierz sWój model na hallde.com

Wybierz  
odpowiedni 
model!

Wszystkie szatkownice HALLDE są 
produkowane ze starannie dobranych 
wysokiej jakości materiałów. Są 
łatwe do czyszczenia i wyposażone w 
uchwyty do łatwego przenoszenia, zaś 
każdy model jest dostosowany do róż-
nych potrzeb i posiada zróżnicowane 
funkcje. Na stronie hallde.com możesz 
przeczytać więcej o tym, który model 
jest najlepiej dostosowany do Twoich 
potrzeb.

Tnij w plastry Tnij w plastry 
karbowane

Tnij w słupki Tnij w wióry Tnij w kostkę Tnij frytki
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