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النتائج
VCM-41/VCM-42 :قاطعة عمودية / خالط

لحم مفروم الزبدة العطرية بقدونس الشوربات / الصلصات

بصل العجين معجون السمك زيوت عشبية

جبنة البارميزان شوكوالتة الزينة البوريه

الحلويات التكثيف/ السحق

VCB-61 / VCB-62 :قاطعة عمودية / خالط

لحم مفروم الزبدة العطرية بقدونس الشوربات / الصلصات

بصل العجين معجون السمك مايونيز

جبنة البارميزان شوكوالتة الزينة البوريه

المكسرات / اللوز الحلويات التكثيف/ السحق

بندورة كراث بطاطس جزر كرنب خضروات بصل برتقال خيار جبن فليفلة حلوة

CC-32S / CC-34 :فرامة مزدوجة
VCB-32 :قاطعة عمودية/خالط

لحم مفروم الزبدة العطرية بقدونس الشوربات

بصل زيوت عشبية معجون السمك مايونيز

المكسرات / اللوز شوكوالتة الزينة الحلويات

SB-4 :خالط

الشوربات العصائر الزينة  الكوكتيل/ 
مشروبات الفاكهة

الصلصات التكثيف/ السحق مخفوق الحليب زيوت عشبية

الملحقات

الصينية
توضع الصينية في الجزء السفلي من قاعدة الماكنة، والتي يتم 
االحتفاظ بها خالية من المنتج الذي تم تحضيره. ال حاجة إلى 
تنظيف قاعدة الجهاز يدويا ألنه من األسهل تنظيفها باستخدام 

الجالية.

 قمع التغذية
يستخدم  لالستمرار في ملئ الوعاء بقطع من البطاطا، البصل، 

الخبز الجاف، المكسرات، اللوز والفطر... الخ يحتوي أيضا على 
اسطوانة للتغذية.

وحدة التغذية اليدوية، حلقة مع اسطوانة للتغذية
لتغذية سريعة ومريحة من الملفوف، الجبن، الخس والجزر 

وغيرها من األطعمة التي تتطلب الضغط.

4- أنبوب الدفع
من أجل السيطرة الكاملة خالل التقطيع الموجه لمنتجات مستطيلة 

مثل الخيار و الكراث.. الخ

المغذي هوائي الدفع
لتغذية أوتوماتيكية من الملفوف، الخس، الجبن و الجزر وغيرها 

من األطعمة التي تتطلب الضغط.

ضاغط خاص بالمغذي هوائي الدفع
(1060x370x963 mm)

العربة الملحقة
مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ. لتخزين عملي للملحقات. 
ملحقات العربة هي الدعم المثالي للسرعة و حفظ األشياء في 

متناول اليد، و التعامل و التنقل اآلمن. العربة لديها عجالت قوية، 
اثنتان منها قابلة للقفل و التأمين.

عربة الحاوية
مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ. العربة لديها عجالت قابلة 

للقفل ويمكن التحكم بارتفاع مقبض العربة. تشمل الصناديق 
الخاصة باألطعمة و المصنوعة من البوليمير 1 / 1-200. كما 

أن هيكل العربة يحتفظ بحاوية الصناديق في وضع مواز مع 
مقبض العربة، و العربة أيضا بارزة بشكل مناسب تماما لنقل 

أكياس البطاطا والملفوف.. إلخ.

رف الجدار
رف الجدار يكون متاحا في خيارين، واحد ألدوات التقطيع 

المفردة، و آخر يتسع لثالث أدوات تقطيع. يوفر مساحة، يجعل 
التعامل مع األدوات آمن، وهو وسيلة فعالة لحماية حواف ريش 

السكين من التآكل.

فرشاة التنظيف
مثالية لالستخدام على حد سواء آلة و أدوات التقطيع.

شفرة مائلة في المغذي العلوي
مع شفرة المغذي يمكنك قطع الخضار ألطباق ووك احترافية 

وشرائح جميلة من الخيار وغيرها لتحضير السندويشات 
والسلطات. وحدة التغذية لديها ثقب مائل يمكنك من تقطيع شرائح 

مائلة من الخضروات المستديرة الطويلة مثل الخيار والجزر 
والكراث.. يبلغ قطر الثقب 94 ملم.

أنبوب دفع مع هاون
تستخدم لتغذية مستمرة من منتجات طويلة التي تحتاج تقطيعها في 
اتجاه معين. أنبوب الدفع يحتوي على فتحة قطرها 53 مم  و تقع 

ضمن المغذي العلوي.

 قمع التغذية
يستخدم  لالستمرار في ملئ الوعاء بقطع من البطاطا، البصل، 

الخبز الجاف، المكسرات، اللوز والفطر... الخ

وحدة التغذية اليدوية، حلقة مع اسطوانة للتغذية
لتغذية سريعة ومريحة من الملفوف، الجبن، الخس والجزر 

وغيرها من األطعمة التي تتطلب الضغط.

350/250/200/RG-100

200/RG-100

RG-350

RG-400i

ملحقات عملية           
RG-350
RG-400i

RG-200
RG-250 RG-100

CC-34
RG-50

CC-32S
RG-50S

دليل أدوات التقطيع
مالحظة: تصميم أداة التقطيع يتراوح بين مختلف أحجام و أنواع اآلالت.

0.5 0.5 0.5 * 0.5 * 0.5

0.5 1 1.5 2 3 4 5

6 7 8 9 10

الشّراحات 
صممت لتشريح الخضار و الفواكه الطرية و اليابسة، و الفطر.. الخ

التقطيع باستخدام لوح تقطيع المكعبات المناسب.
قطع بطاطس القلي باستخدام لوح التقطيع الفرنسي.

1 1 1 1 1
1.5 1.5 1.5 * 1.5 * 1.5
2 2 2 2 2
3 3 3 * 3 * 3
4 4 4 4 4
5 5 5 * 5 * 5
6 6 6 6 6
7 7 7 * 7 * 7
8 8 8 * 8 * 8
9 9 9 * 9 * 9

10 10 10 * 10 * 10
2 – – – –

2 4 6 8 10

12 15 20

شراحات CH  )قدرة عالية( 
تقوم بتشريح الخضار و الفواكه القاسية ، التقطيع التكعيبي يتم باستخدام لوح 

تقطيع المكعبات الموصى به. تقوم الشراحات بتقطيع رقائق البطاطس باستخدام 
اللوح الخاص بها. CH مزودة بشفرات مزدوجة، و ذلك يزيد من قدرتها.

4 – – – –
6 – – – –
8 – – – –

10 – – – –
12 – – – –
15 – – – –
20 – – – –

14 – – – –

14 15 20

الشراحات الناعمة
صممت لتشريح الخضار و الفواكه الطرية و القاسية، و الفطر.. الخ

التقطيع باستخدام لوح تقطيع المكعبات المناسب.

– 15 15 * 15 * 15
20 – – – –

15 – – – –

15 20

الشراحات العادية
صممت لتقطيع المنتجات القاسية مثل الخضار الجذرية.. الخ

التقطيع باستخدام لوح تقطيع المكعبات المناسب.

20 20 – – –

8 8 8 * 8 –

8 10 12 15

الشراحات اللينة
صممت لتشريح الخضار و الفواكه الطرية ، و الفطر.. الخ

ويفضل استخدامها عند تقطيع منتجات لينة، مع لوح تقطيع المكعبات المناسب.

10 10 10 * 10 –
12 12 12 * 12 –
15 15 15 * 15 –

– 2 2 * 2 * 2

2 3 4

5 6

الشراحات المموجة
تقطيع شرائح زينة متموجة مثل الشمندر، الخيار،الجزر... الخ

3 3 3 * 3 * 3
4 4 4 4 4
5 5 5 * 5 * 5
6 6 6 * 6 * 6

2x2 2x2 2x2 2x2 2x2

10x106x6 8x84x43x32x62x2  

القطاعات الرقيقة
تستخدم لبشر المنتجات القاسية لعمل مختلف أنواع الحساء، السلطات، اليخنة و 

الزينة... الخ. مناسبة لتقطيع بطاطس القلي إلى شرائح رفيعة.

2x6 2x6 2x6 * 2x6 * 2x6
3x3 3x3 3x3 * 3x3 * 3x3
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
6x6 6x6 6x6 – –
8x8 8x8 8x8 – –

10x10 10x10 10x10 – –
2 x 2 – – – –

10x106x6 8x84x42x2

القطاعات الرقيقة CH  )قدرة عالية( 
تستخدم لتقطيع المنتجات القاسية لعمل مختلف أنواع الحساء، السلطات، اليخنة 

و الزينة.. الخ. كذلك مناسبة لتقطيع رقائق البطاطس. قطاعاتCH  مزودة 
بشفرات مزدوجة، وبالتالي قدرة عالية.

4 x 4 – – – –
6 x 6 – – – –
8 x 8 – – – –

10 x 10 – – – –

1.5 1.5 1.5 * 1.5 * 1.5

106 84.5321.5

مباشر / قاطعات
لبشر الجزر والملفوف عند تحضير السلطة. لبشر الجوز، اللوز والخبز 

 الجاف. تستخدم عادة مبشرة بقطر 6 أو 8 ملم لبشر الجبن للبيتزا و
عند تشريح الملفوف.

2 2 2 2 2
3 3 3 * 3 * 3
– – – 4 4

4.5 4.5 4.5 * 4.5 * 4.5
6 6 6 6 6
8 8 8 * 8 * 8

10 10 10 * 10 * 10
ناعم ناعم ناعم ناعم * ناعم *

مباشر ناعمة، نعومة اضافية
مبشرة الجين الصلب

مناسبة لبشر المنتجات بشكل ناعم جدا مثل البطاطا عند تحضير فطائر البطاطا، كذلك عند بشر الجبن الصلب و الجاف إلى مسحوق، مثل البارميزان 
للمكرونة.  بشر الخبز الجاف إلى نثار و الفجل إلى صلصة... الخ. مبشرة الجبن الصلب مناسبة لبشر الجبن الصلب مثل البارميزان.

نعومة اضافية نعومة اضافية نعومة اضافية نعومة اضافية * نعومة اضافية *
جبن صلب جبن صلب جبن صلب جبن صلب * جبن صلب *

6x6 6x6 6x6 – –
القطاعات التكعيبية

مصممة للتقطيع على شكل مربعات باستخدام القطاعة المناسبة. تقوم بتقطيع الخضروات و الفواكه على حد سواء صلبة و لينة.. إلخ
* = مستوى القاطعة: / قاطعة لينة / قاطعة عادية / قاطعة ناعمة و قاطعة تكعيبية.

8*

15x15 25x2510x10 12x12 20x208x86x6

15
*

20
*

10
*

10
*

20
*

6*

8x8 8x8 8x8 * 8x8 –
10x10 10x10 10x10 * 10x10 –
12x12 12x12 *12x12 * 12x12 –

12x12 منخفض 12x12 منخفض 12x12 منخفض * 12x12 منخفض
15x15 15x15 15x15 – –

15x15 منخفض 15x15 منخفض 15x15 منخفض * 15x15 منخفض
20x20 20x20 20x20 – –

20x20 منخفض 20x20 منخفض 20x20 منخفض
– 20x20  

منخفض بزيادة  
RG-250 فقط آلة 

– – –

25x25 – – – –
25x25 منخفض – – – –

10 10
RG-250 فقط آلة 

– – –

10x10

10
*

قطاعة بطاطس القلي
لتقطيع بطاطس القلي باستخدام قاطعة قطرها 10 ملم.

= مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ.

.RG-100 استخدام نوع أداة التقطيع من =

ماكينات تحضير الطعام 
 صنع في السويد
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خالل 57 عاما من الخبرة، وعدد من براءات االختراع الهامة, 
تعتبر EDLLAH واحدة من الشركات الرائدة في العالم في 

تطوير وتصنيع آالت إعداد الطعام التجارية. وتباع منتجاتها في 
أكثر من 08 بلد في جميع أنحاء العالم.

 تتبع منتجات EDLLAH معايير النظافة، السالمة، و الجودة. 
 EDLLAH كما أن شركة ,)..EC ,CEE ,LU ,FSNمثل (

.1009 OSI معتمدة وفقا لمعيار الجودة 
.moc.edllah لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

    مجال المنتج

قاطعة عمودية

طاولة الماكنة
 تتضمن الفوالذ المقاوم للصدأ، حاوية البوليمير، البالستيك، 

1 / 1-001. طاولة عملية جدا ذات جودة عالية. يمكنك تركيب 
الطاولة لتناسب حاجتك لعمل معين. حامل الحاوية الخاص 

بالبوليمير 1/1، يمكن وضعه على الطاولة. إذا كنت تفضل، يمكنك 
استخدام العربة المتنقلة بدال من ذلك. األرجل األمامية المتقاربة من 

بعضها تجعل من السهل وضع العربة أمام طاولة الماكنة.
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آلة تحضير الخضار
RG-200

RG-200 آلة من الطراز الذي يوضع على طاولة ، وزنها خفيف مما يجعلها سهلة التعامل و التنقل، 
تقوم بالتقطيع على شكل مكعبات، الفرم، التشريح، الطحن، التقطيع المتموج، تقطيع بطاطس القلي و 

تشريح الخضار بشكل وافل، كذلك تقطيع الفواكه والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر..  بامكان 
اسطوانة التغذية الكبيرة الكاملة أن تأخذ الخس والملفوف كله. صنعت اآللة من األلمنيوم الصلب مع 

تصميم سهل و مريح االستعمال.
وقد تم تصميم RG-200 لالستخدام في المطاعم، المدارس، المستشفيات، الفنادق، المقاصف، تموين 

الطائرات، األكشاك، مطاعم الخدمة السريعة ومحالت السوبر ماركت التي تتطلب أعلى قدرة وأداء 
سريع.

RG-200 سهلة التنظيف وتجسد أعلى معايير السالمة. تحتوي اسطوانة التغذية الكبيرة الكاملة التي 
على شكل هالل على جدار داعم قابل لالنفصال يمكن من تسهيل التغذية بالشرائح الموجهة. كل أدوات 
التقطيع يمكن غسلها في غسالة الصحون.. محرك مباشر مع عدم وجود وصالت وسيطة تعطي امكانية 
محدودة.  RG-200 لديها مجموعة واسعة من أدوات التقطيع التي يمكنها أن تقطع المنتجات الصلبة و 

اللينة في كل شكل وحجم يمكن تخيله.

آلة تحضير الخضار
RG-100

RG-100  آلة من الطراز الذي يوضع على طاولة، وزنها خفيف مما يجعلها سهلة التعامل و التنقل. 
تقوم بالتقطيع على شكل مكعبات، الفرم، التشريح، الطحن، التقطيع المتموج، تقطيع بطاطس القلي و 

تشريح الخضار بشكل وافل، كذلك تقطيع الفواكه والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر.. 
RG-100 صنعت اآللة من األلمنيوم الصلب مع تصميم سهل و مريح االستعمال.

وقد تم تصميم اآللة لالستخدام في المقاهي، البارات، المطاعم، المدارس، المستشفيات، الفنادق، 
المقاصف، تموين الطائرات، األكشاك، مطاعم الخدمة السريعة ومحالت السوبر ماركت التي تتطلب 

أعلى قدرة وأداء سريع.
RG-100 سهلة التنظيف وتجسد أعلى معايير السالمة. كل أدوات التقطيع يمكن غسلها في غسالة 
الصحون. محرك مباشر مع عدم وجود وصالت وسيطة تعطي امكانية محدودة. RG-100 لديها 

مجموعة واسعة من أدوات التقطيع التي يمكنها أن تقطع المنتجات الصلبة و اللينة في كل شكل وحجم 
يمكن تخيله.

جديد!

عمليات االنتاج: 80 حصة في اليوم و 2 كغ في الدقيقة عمليات االنتاج: 80 حصة في اليوم و 2 كغ في الدقيقة
عمليات االنتاج: 80 حصة في اليوم و 2 كغ في الدقيقة

الوعاء: 3 لترات الكمية اإلجمالية، و 1.4 ليتر صافي الكمية
عمليات االنتاج: 80 حصة في اليوم و 2 كغ في الدقيقة

الوعاء: 3 لترات الكمية اإلجمالية، و 1.4 ليتر صافي الكمية

آلة تحضير الخضار
RG-50S

RG-50S هو هي آلة من الطراز الذي يوضع على طاولة للمطابخ األصغر حجما. وزنها خفيف مما 
يجعلها سهلة التعامل و التنقل. RG-50S تقوم بالتقطيع على شكل مكعبات، الفرم، التشريح، الطحن، 

التقطيع المتموج، تقطيع بطاطس القلي و تشريح الخضار بشكل وافل، كذلك تقطيع الفواكه والخبز 
الجاف والجبن والمكسرات، والفطر..  صنعت اآللة من بالستيك ABS مع تصميم سهل و مريح 

االستعمال.
وقد تم تصميم اآللة لالستخدام في الرعاية المنزلية، المطاعم، رياض األطفال، الفنادق، المقاهي و 

البارات التي تتطلب أعلى قدرة وأداء سريع.
RG-50S سهلة التنظيف وتجسد أعلى معايير السالمة. كل أدوات التقطيع يمكن غسلها في غسالة 

الصحون. RG-50S لديها مجموعة واسعة من أدوات التقطيع المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ، 
يمكنها أن تقطع المنتجات الصلبة و اللينة في كل شكل وحجم يمكن تخيله.

آلة تحضير الخضار
RG-50

RG-50 و هي آلة من الطراز الذي يوضع على طاولة للمطابخ الصغيرة. وزنها خفيف مما يجعلها 
سهلة التعامل و التنقل. RG-50 تقوم بالتقطيع على شكل مكعبات، الفرم، التشريح، الطحن، التقطيع 

المتموج، تقطيع بطاطس القلي و تشريح الخضار بشكل وافل، كذلك تقطيع الفواكه والخبز الجاف 
والجبن والمكسرات، والفطر.. صنعت اآللة من بالستيك ABS مع تصميم سهل و مريح االستعمال.

وقد تم تصميم اآللة لالستخدام في الرعاية المنزلية، المطاعم، رياض األطفال، الفنادق، المقاهي و 
البارات التي تتطلب أعلى قدرة وأداء سريع.

RG-50 سهلة التنظيف وتجسد أعلى معايير السالمة. كل أدوات التقطيع يمكن غسلها في غسالة 
الصحون. RG-50 لديها مجموعة واسعة من أدوات التقطيع المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ، 

يمكنها أن تقطع المنتجات الصلبة و اللينة في كل شكل وحجم يمكن تخيله.

عمليات االنتاج: 3000 حصة في اليوم و15 40- كغ في الدقيقة

عمليات االنتاج: 700 حصة في اليوم و 7 كغ في الدقيقة عمليات االنتاج: 400 حصة في اليوم و 5 كجم في الدقيقة

hallde.com لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا، الكتيبات، تعليمات االستخدام، قوائم قطع الغيار، أشرطة الفيديو حول المنتجات، وما إلى ذلك يرجى زيارة

آلة تحضير الخضار
RG-400i

RG-400i أكبر وأكثر آلة فعالة لتحضير الخضار تنتجها شركة HALLDE، تقوم بتحضير كميات 
كبيرة جدا، تصل إلى 3000 وجبة في اليوم الواحد أو 2.4 طن في الساعة. مجال أداة القطع واسع. 
تقوم بالتقطيع في مجموعة من األبعاد، التقطيع على شكل مكعبات، الفرم، التشريح، التقطيع المتموج 
وتقطيع بطاطس القلي. هناك مجموعة واسعة من المغذيات و الملحقات التي يمكنها التأقلم مع مختلف 

االحتياجات.
RG-400i نموذج أرضي مع شكل مدمج، ذات جودة عالية، مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ، 

مريحة جدا وسهلة التنظيف. يمكن وضع أدوات التقطيع و المغذيات و الملحقات في غسالة الصحون. 
RG-400i تستوفي جميع المتطلبات التي يتم وضعها على اآللة، مستقلة حسب البيئة التي يتم 

استخدامها في: المطاعم و المطابخ الكبيرة، تستخدم كذلك في المصانع، سواء في المطبخ أو كجزء من 
نظام اإلنتاج.

تحضير مرن لجميع االحتياجات
تعتمد على ما سيتم استخدام اآللة لتحضيره، الختيار نوع المغذي المناسب و االسطوانة الخاصة به، 

وأداة التقطيع المحددة. جميع األجزاء سهلة التركيب و التفكيك، مجرد خطوات قليلة يمكنك تغيير وحدة 
التغذية وأداة التقطيع.

قاطعات/ خالطات عمودية
VCM-42

VCM-42 هو الخيار المهني للمطابخ ما بين متوسطة إلى كبيرة الحجم. صنعت اآللة من األلمنيوم 
 VCM-42 ..الصلب مع تصميم سهل و مريح االستعمال،. مزودة بمكشطة للحصول على نتائج مثالية

يمكنها تقطيع و فرم اللحوم واألسماك والخضروات والفواكه والمكسرات وغيرها، تخلط و تمزج كل 
أنواع الصلصات والشوربات و زينة السلطات و الحلويات. 

وقد تم تصميم هذه اآللة لالستخدام في المطاعم، المدارس، الرعاية المنزلية، المستشفيات، الفنادق، 
األكشاك، السفن، مطاعم الخدمة السريعة و المخابز التي تتطلب أعلى قدرة وأداء سريع. 

VCM-42 مزود بوعاء يتسع 4 لتر إجمالي الكمية و 1.5 لتر صافي الكمية. محرك مباشر مع عدم 
وجود وصالت وسيطة تعطي امكانية محدودة، مزود بسرعة واحدة و مثبت به ميزة النبض. له أيضا 

غطاء و نظام كشط مصنوع من بالستيك Xylex العازل و المقاوم ضد درجة الحرارة المرتفعة و 
مزود أيضا بشفرات يمكن تفكيكها و تركيبها. وVCM-42 سهل التنظيف - كل أدوات التقطيع يمكن 

غسلها في الجالية.

خالط
SB-4

SB-4 الخالط األكثر تنوعا في المطبخ، تم تصميمه بشكل مريح و فريد من نوعه. SB-4 آلة قوية 
وآمنة للغاية، صنعت من معدات عالية الجودة كي تتناسب مع مطالب وأعباء العمل في المطبخ. 

SB-4 يخلط، يخفق و يمزج زينة السلطات، الزيوت العشبية، الصلصات، الحساء، الحلويات، الحليب 
المخفوق و العصائر..

وقد تم تصميم هذه اآللة لالستخدام في المطاعم، المدارس، المستشفيات، الفنادق، التموينات، رياض 
األطفال، تموين الطائرات، األكشاك، السجون، السفن، مطاعم الخدمة السريعة ومحالت السوبر 

ماركت التي تتطلب أعلى قدرة وأداء سريع.
يتميز SB-4 بالثبات و العمل منخفص السرعة ، آلة مريحة مزودة بمقبض منفصل و أزرار تحكم 
آمنة تتمتع بسهولة التعامل. الوعاء شفاف، متدرج في أوقية / كؤوس / لتر، مقاوم للحرارة و يتميز 

بالحفاظ على السوائل من السيالن ألنه مصنوع من بالستيك Xylex. مزود أيضا بشفرات يمكن 
تفكيكها و تركيبها و غسلها في الجالية.

الوعاء: 3 لتر إجمالي الكمية و 1.4 لتر صافي الكمية الوعاء: 4 لترات إجمالي الكمية و 1.4 لتر صافي الكميةالكمية: 4 لتر الوعاء: 4 لتر إجمالي الكمية و 1.4 لتر صافي الكمية

قاطعات/ خالطات عمودية
VCB-32

صممت VCB-32 بشكل مريح االستخدام، وزنها خفيف مما يجعلها سهلة التعامل و التنقل.
VCB-32 يمكنها تقطيع و فرم اللحوم واألسماك والخضروات والفواكه والمكسرات وغيرها، تخلط و 

تمزج كل أنواع الصلصات والشوربات و زينة السلطات..
وقد تم تصميم هذه اآللة لالستخدام في المطاعم، المدارس، الرعاية المنزلية ، الفنادق، األكشاك، السفن،  

ومحالت السوبر ماركت التي تتطلب أعلى قدرة وأداء سريع. 
VCB-32 مزود بسرعتين و مثبت به ميزة النبض. ، مزودة بثالث مكاشط و شفرة حادة ذات تحكم 

سريع للحصول على نتائج مثالية. سهل التنظيف - كل أدوات التقطيع يمكن غسلها في الجالية.

الوعاء: 6 لترات الكمية اإلجمالية و 4.3 لتر صافي الكمية الوعاء: 6 لترات إجمالي الكمية و لتر صافي الكمية

القاطعة المزدوجة
CC-34

CC-34 قاطعة مزدوجة تستخدم على حد سواء كآلة لتحضير الخضار والتقطيع الرأسي. هو هي آلة 
من الطراز الذي يوضع على طاولة، مصممة للمطابخ الصغيرة ومتوسطة الحجم و تلبي الطلبات الكثيرة 

على التقطيع. وزنها خفيف مما يجعلها سهلة التعامل و التنقل. 
CC-34 لديها مجموعة واسعة من أدوات التقطيع التي تقوم بالتقطيع على شكل مكعبات، الفرم، 

التشريح، الطحن، التقطيع المتموج، تقطيع بطاطس القلي و تشريح الخضار بشكل وافل، كذلك تقطيع 
الفواكه والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر..  مرفق أيضا قطعاعات عمودية يمكنها تقطيع و 

فرم اللحوم واألسماك والخضروات والفواكه والمكسرات وغيرها، تخلط و تمزج كل أنواع الصلصات 
والشوربات و زينة السلطات. صنعت اآللة من بالستيك ABS مع تصميم سهل و مريح االستعمال.
وقد تم تصميم اآللة لالستخدام في الرعاية المنزلية، المطاعم، رياض األطفال، الفنادق، المقاهي و 

البارات. CC-34 مزود بأربع سرعات وأيًضا مثبت به ميزة النبض. كما يحتوي على ثالث كاشطات 
تسهل التنظيف، كل أدوات التقطيع يمكن غسلها في الجالية. أدوات التقطيع مصنوعة من الفوالذ المقاوم 

للصدأ، يمكنها أن تقطع المنتجات الصلبة و اللينة في كل شكل وحجم يمكن تخيله.

قاطعات/ خالطات عمودية
VCB-62

VCB-62 هو الخيار المهني للمطابخ ما بين متوسطة إلى كبيرة الحجم. وVCB-62 صنعت اآللة 
من األلمنيوم الصلب مع تصميم سهل و مريح االستعمال، و مزودة بمكشطة للحصول على نتائج 

مثالية. VCB-62 عمودية يمكنها تقطيع و فرم اللحوم واألسماك والخضروات والفواكه والمكسرات 
وغيرها، تخلط و تمزج كل أنواع الصلصات والشوربات و زينة السلطات. 

وقد تم تصميم هذه اآللة لالستخدام في المطاعم، المدارس، الرعاية المنزلية، المستشفيات، الفنادق، 
األكشاك، السفن، مطاعم الخدمة السريعة و المخابز التي تتطلب أعلى قدرة وأداء سريع.

VCB-62 مزود بوعاء يتسع 6 لتر الكمية اإلجمالية وصافي الكمية 4.3 لتر. محرك مباشر مع عدم 
وجود وصالت وسيطة تعطي امكانية محدودة، مزود بسرعتين و مثبت به ميزة النبض، له أيضا غطاء 

و نظام كشط مصنوع من بالستيك Xylex العازل و المقاوم ضد درجة الحرارة المرتفعة، و مزود 
أيضا بشفرات يمكن تفكيكها و تركيبها و بالتالي تعطي أفضل نتيجة ممكنة. VCB-62 سهلة التنظيف 

- كل أدوات التقطيع يمكن غسلها في الجالية.

قاطعات/ خالطات عمودية
VCB-61

VCB-61 هو الخيار المهني للمطابخ ما بين متوسطة إلى كبيرة الحجم. VCB-61 صنعت اآللة من 
األلمنيوم الصلب مع تصميم سهل و مريح االستعمال،. مزودة بمكشطة للحصول على نتائج مثالية. 

VCB-61 يمكنها تقطيع و فرم اللحوم واألسماك والخضروات والفواكه والمكسرات وغيرها، تخلط و 
تمزج كل أنواع الصلصات والشوربات و زينة السلطات و الحلويات. 

وقد تم تصميم هذه اآللة لالستخدام في المطاعم، المدارس، الرعاية المنزلية، المستشفيات، الفنادق، 
األكشاك، السفن، مطاعم الخدمة السريعة و المخابز التي تتطلب أعلى قدرة وأداء سريع.

VCB-61 مزود بوعاء يتسع 6 لتر إجمالي الكمية و 4.3 لتر صافي الكمية. محرك مباشر مع عدم 
وجود وصالت وسيطة تعطي امكانية محدودة، مزود بسرعة واحدة و مثبت به ميزة النبض. له أيضا 
غطاء و نظام كشط مصنوع من بالستيك Xylex العازل و المقاوم ضد درجة الحرارة المرتفعة، و 
مزود أيضا بشفرات يمكن تفكيكها و تركيبها و بالتالي تعطي أفضل نتيجة ممكنة. VCB-61 سهل 

التنظيف - كل أدوات التقطيع يمكن غسلها في الجالية.

قاطعات/ خالطات عمودية
VCM-41

VCM-41 هو الخيار المهني للمطابخ ما بين متوسطة إلى كبيرة الحجم. صنعت اآللة من األلمنيوم 
 VCM-41 ..الصلب مع تصميم سهل و مريح االستعمال، مزودة بمكشطة للحصول على نتائج مثالية
يمكنها تقطيع و فرم اللحوم واألسماك والخضروات والفواكه والمكسرات وغيرها، تخلط و تمزج كل 

أنواع الصلصات والشوربات و زينة السلطات و الحلويات. 
وقد تم تصميم هذه اآللة لالستخدام في المطاعم، المدارس، الرعاية المنزلية، المستشفيات، الفنادق، 

األكشاك، السفن، مطاعم الخدمة السريعة و المخابز التي تتطلب أعلى قدرة وأداء سريع. 
VCM-41 مزود بوعاء يتسع 4 لتر إجمالي الكمية و 1.5 لتر صافي الكمية. محرك مباشر مع عدم 
وجود وصالت وسيطة تعطي امكانية محدودة، مزود بسرعة واحدة و مثبت به ميزة النبض. له أيضا 

غطاء و نظام كشط مصنوع من بالستيك Xylex العازل و المقاوم ضد درجة الحرارة المرتفعة و 
مزود أيضا بشفرات يمكن تفكيكها و تركيبها. VCM-41 سهل التنظيف - كل أدوات التقطيع يمكن 

غسلها في الجالية.

القاطعة المزدوجة
CC-32S

CC-32S قاطعة مزدوجة تستخدم على حد سواء كآلة لتحضير الخضار والتقطيع الرأسي.. و هي 
من الطراز الذي يوضع على طاولة، مصممة للمطابخ الصغيرة ومتوسطة الحجم. وزنها خفيف مما 

يجعلها سهلة التعامل و التنقل. 
CC-32S لديها مجموعة واسعة من أدوات التقطيع التي تقوم بالتقطيع على شكل مكعبات، الفرم، 

التشريح، الطحن، التقطيع المتموج، تقطيع بطاطس القلي و تشريح الخضار بشكل وافل، كذلك تقطيع 
الفواكه والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر..  مرفق أيضا قطعاعات عمودية يمكنها تقطيع و 

فرم اللحوم واألسماك والخضروات والفواكه والمكسرات وغيرها، تخلط و تمزج كل أنواع الصلصات 
والشوربات و زينة السلطات. صنعت اآللة من بالستيك ABS مع تصميم سهل و مريح االستعمال.
وقد تم تصميم اآللة لالستخدام في الرعاية المنزلية، المطاعم، رياض األطفال، الفنادق، المقاهي و 

البارات. CC-32S مزودة بسرعتين، كما يحتوي على ثالث كاشطات تسهل التنظيف، كل أدوات 
التقطيع يمكن غسلها في الجالية. أدوات التقطيع مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ، يمكنها أن تقطع 

المنتجات الصلبة و اللينة في كل شكل وحجم يمكن تخيله.

آلة تحضير الخضار
RG-350

تم تصميم RG-350 لإلنتاج على نطاق واسع مع وحدة تغذية ذات نوعين مختلفين: التغذية اليدوية مع 
حلقة دائرية و قمع مغذي من أجل مرونة عالية في اإلنتاج. RG-350 هي آلة من الطراز الذي يوضع 
 RG-350 على طاولة مع عربة فيها حاوية الملحقات لتسهيل إدارة كميات كبيرة من الخضروات. تقوم
بالتقطيع على شكل مكعبات، الفرم، التشريح، الطحن، التقطيع المتموج، تقطيع بطاطس القلي و تشريح 

الخضار بشكل وافل، كذلك تقطيع الفواكه والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر.. صنعت اآللة من 
األلمنيوم الصلب مع تصميم سهل و مريح االستعمال.

تم تصميم هذه اآللة لالستخدام في المطاعم، المدارس، المستشفيات، الفنادق، التموينات، تموين 
الطائرات، األكشاك، مطاعم الخدمة السريعة ومحالت السوبر ماركت التي تتطلب أعلى قدرة وأداء 

سريع.
RG-350 سهلة التنظيف وتجسد أعلى معايير السالمة. يمكن غسل كل أدوات التقطيع في غسالة 
الصحون. محرك مباشر مع عدم وجود وصالت وسيطة تعطي امكانية محدودة. RG-350 لديها 

مجموعة واسعة من أدوات التقطيع التي يمكنها أن تقطع المنتجات الصلبة و اللينة في كل شكل وحجم 
يمكن تخيله. بامكان اسطوانة التغذية الكبيرة الكاملة أن تأخذ جميع العناصر بالحجم الكلي، مما يقلل من 
وقت العملية عندما تكون هناك حاجة أقل للتقطيع المسبق. قمع التغذية المرفق يضاعف القدرة للمنتجات 

المستديرة مثل البطاطا و البصل..

عمليات االنتاج: 1200 حصة في اليوم و30-12 كغ في الدقيقة

ماكينات تحضري طعام بجودة ممتازة
صنع في السويد
منذ عام 1941

آلة تحضير الخضار
RG-250

RG-250  تأخذ إعداد الخضار إلى مستوى أعلى – و هي آلة من الطراز الذي يوضع على طاولة و 
لها قدرات كبيرة ذات نتاج عال جدا و أداء سريع. تقوم RG-250 بالتقطيع على شكل مكعبات، الفرم، 

التشريح، الطحن، التقطيع المتموج، تقطيع بطاطس القلي و تشريح الخضار بشكل وافل، كذلك تقطيع 
الفواكه والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر.. صنعت اآللة من األلمنيوم الصلب مع تصميم سهل 

و مريح االستعمال. وقد تم تصميم هذه اآللة لالستخدام في المطاعم، المدارس، المستشفيات، الفنادق، 
التموينات، تموين الطائرات، األكشاك، مطاعم الخدمة السريعة ومحالت السوبر ماركت التي تتطلب 

أعلى قدرة وأداء سريع.
وقد تم تصميم هذه اآللة لالستخدام في المطاعم، المدارس، المستشفيات، الفنادق، التموينات، تموين 

الطائرات، األكشاك، مطاعم الخدمة السريعة ومحالت السوبر ماركت التي تتطلب أعلى قدرة وأداء سريع.
RG-250 لديه ”HALLDE Ergoloop” )حلقة المقبض اآلمنة( التي تمكن المستخدم من العمل بكلتا 

يديه. بامكان اسطوانة التغذية الكبيرة الكاملة أن تأخذ جميع العناصر بالحجم الكلي. اآللة سهلة التنظيف 
وتجسد أعلى معايير السالمة. يمكن غسل كل أدوات التقطيع في غسالة الصحون.  كل أدوات القطع 

يمكن غسلها في غسالة الصحون. محرك مباشر مع عدم وجود وصالت وسيطة تعطي امكانية محدودة. 
RG-250 لديها مجموعة واسعة من أدوات التقطيع التي يمكنها أن تقطع المنتجات الصلبة و اللينة في 

كل شكل وحجم يمكن تخيله. إنها آلة تستثمر أعمالك.

عمليات االنتاج: 800 حصة في اليوم و 8 كغ في الدقيقة


