Marin

RG-400i
Food Preparation Machines – Made in Sweden

Grönsaksskärare RG-400i står stadigt även när det blåser
HÄLLDE Grönsaksskärare RG-400i passar i stora kök och är exemplarisk för användning på kryssningsfartyg. I marint utförande
utrustas RG-400i med specialtillverkade fötter som gör att maskinen står stadigt och kan användas lika säkert till sjöss som på land.

Grönsaksskärare RG-400i är tillverkad i rostfritt stål och kan skiva, riva, tärna, räffla och strimla grönsaker,
frukt, ost och pommes frites, i mängder av olika storlekar. Knivbladen är utbytbara och väldigt vassa för
att kunna leverera ett perfekt skärresultat.
När RG-400i ska används på fartyg levereras den i marint utförande och utrustas med special
tillverkade fötter samt med ett säkert tippskydd med spärr – där man aktivt måste släppa på spärren
för att kunna fälla ned mataren. Detta gör Grönsaksskäraren säker och stadig även till sjöss.
Grönsaksskäraren är konstruerad och tillverkad i noga utvalda material med ett föredömligt
säkerhetstänk. RG-400i Marin uppfyller också de specifika hygienkraven i VSP 2011.

Fler fördelar med RG-400i

Mataren hålls på plats med ett säkert
tippskydd. Användaren måste aktivt dra
upp spärren för att fälla ned mataren.

• Skär fler än 50 olika snitt och bereder upp till 3,6 ton/timme
• Har justerbara ben för anpassning till ojämna underlag
• Är anpassad för enkel rengöring i trånga utrymmen
• Har löstagbara delar som kan diskas i maskin
• Har tråg som underlättar och spar tid vid rengöring
• Maskinen, skärverktyg och tillbehör är tillverkade i rostfritt stål
• Skärverktygen har utbytbara knivblad
• Det finns 4 separata matare för maximal flexibilitet och användarvänlighet

Skiva

Räffla

Strimla

Riva

Tärna

Skära pommes frites

Läs mer och välj utförande
på hallde.com
Artikelnr. Artikelbeskrivning
37320
RG-400i Bas Marin 400-415 3 50/60
37321

RG-400i Bas Marin 220-240 3 60

37322

RG-400i Bas Marin 440 3 60

37333

Trattmatare komplett, marin

37330

Matarcylinder A, marin

37331

Matarcylinder B, marin

