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• يخلط، يمزج، يحرك، بخفق، يقطع، 
يهرس المكونات الغنية في السوائل.

• يحضر العجين، الخليط، الزينة، 
الزيوت العشبية، صوص السلطة، 

الصلصات، التكثيف، الحساء، 
الحلويات، مخفوق الحليب، الكوكتيل 

مشروبات الفاكهة والعصائر،الخ.
• يستخدم في المطاعم، الحانات، 

مطابخ النظام الغذائي، المستشفيات، 
المدارس، أكشاك الوجبات السريعة، 
المقاصف التجارية ومحالت السوبر 

ماركت، الخ.
• سعة الدورق 4 لترات، يتحمل المهام 
الثقيلة و مزود بمحرك 1350 واط.
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SB-4 خالط
الغطاء مثبت بزر عملي لفتح و إغالق سريع و ليمكن من االستخدام اآلمن.  •

يمكن غسل الدورق في الجالية األوتوماتيكية مع بقاء السكين فيه.  •
التحكم في مستوى السرعة من 700-15000 دورة في الدقيقة مع وجود ميزة النبض منفصلة و تبلغ   •

سرعتها )HALLDE SPF( في 15000 دورة في الدقيقة، و مزودة بشفرات طويلة جدا تسهل عملية 
التحكم، و تعطي قدرا عاليا من الكفاءة ونتائج باهرة عند خلط كميات كبيرة أو صغيرة.

الدورق عازل و مقاوم للحرارة، خفيف الوزن، شفاف و له مقبضين صلبين.  •

المعايير
• NSF / ANSI القياسية 8.

.hallde.com زيارة •
حدد المنتج و«تأكيد«.

اآللة
• قوة الموتور اختيارية بين 1:1.35 كيلو واط، 220-240 فولت، مرحلة واحدة، 60/50 هرتز.
• قوة الموتور اختيارية بين 2:1.35 كيلو واط، 110-120 فولت، مرحلة واحدة، 60/50 هرتز.

• حماية المحركات الحرارية مع إعادة تشغيل أوتوماتيكية.
• مقبس خاص بصندوق الفيوزات: A 10، متأخر.

• تحكم إلكتروني في السرعة، يبدأ بسرعة ثابتة و معتدلة بغض النظر عن الكمية.
.PolyV التوصيل: حماية خالية من حزام •

• نظام السالمة: مفاتيح سالمة ميكانيكية.
.IP34 :درجة الحماية •

.)LPA )EN31201(: <84 dB)A مستوى ضغط الصوت •

المواد
• آلة منزلية: مصنوعة من سبائك األلومنيوم.

 .115°C) Xylex( دورق و مغذي معّير: أنيق و مقاوم للصدمات و الحرارة •
• غطاء: محمي ومقاوم للحرارة )115 درجة مئوية( البولي بروبلين. 

• قطعة السكين: شفرات فوالذية عالية الجودة، عمود المحرك مقاوم للصدأ، حامل الكرات مغلف 
بالكامل و مقاوم للصدأ.

• الحلقة الدائرية بين أسفل الدورق و قاعدة الجهاز: فوالذ مقوى باألسيتال.

الدورق
• الكمية: 4 لترات، 140 أوقية، و 17 كوب.

• صافي الكمية: 0،5-3،8 لتر، 10-140 أوقية، 2-16 أكواب.
• قطعة السكين: شفرات سكين طويلة )72 ملم من الطرف إلى الطرف(.

• الغطاء: قوي و له فتحة تعبئة )قطرها 26 ملم(.
• سعة الدورق: 100 مل، 3.5 أوقية، 0.4 كوب.

• الدورق مزود بوحدة السكين، غطاء و مغذي معّير. يمكن غسل الملحقات بالجالية.

ضوابط السرعة
• زر تحكم بالسرعة المستمرة، تغيير السرعة من 700 إلى 15000 دورة في الدقيقة.

• شركة HALLDE زودت الخالط بزر النبض )HALLDE SPF( الضافة تحكم مباشر للوصول 
إلى السرعة القصوى )15 000  دورة في الدقيقة( أثناء عمل الخالط.

وظائف متنوعة
• يخلط، يمزج، يخفق، يحرك، يقطع، يهرس.

• يحضر: العجين، الخليط، زينة السلطات، الزيوت العشبية، الصلصات، الحساء، الحلويات، الحليب 
المخفوق، الكوكتيل، مشروبات الفاكهة والعصائر، الخ

المستخدمين
• المطاعم، مطابخ المتاجر، المقاهي، البارات، مطابخ النظام الغذائي، دور المسنين، المدارس، 

مطاعم الوجبات السريعة، المقاصف، ومراكز الرعاية النهارية، بارات السلطة، السفن، الخ

صافي األوزان
• آلة مع غطاء: 5.7 كجم.

• دورق: 9.0 كجم.
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