
RESTAURACE - BISTRA

R301 • R301 UltraR301 • R301 Ultra

NOVÉ

KOMBINOVANÉ KUTRY / 
KROUHAâE ZELENINY



KOMBINOVANÉ R301 • R301 Ultra

FUNKCE KUTRU
V‰echny druhy krájení, mletí nádivek, míchání emulzí, hnûtení a drcení.

Dále je k dispozici kompletní sortiment diskÛ z nerez oceli pro uspokojení v‰ech va‰ich
potfieb pfii zpracování ovoce a zeleniny : krájení na plátky, vlnkové plátky, nudliãky a
strouhání.

FUNKCE KROUCHAâE ZELENINY

Nové víko se snadno nasa-
zuje na mísu, pouÏívání je
jednoduché a rychlé.

Modely R301 a R301 Ultra
jsou vybaveny tlaãítko-
v˘m ovladaãem pro
zv˘‰enou pfiesnost fiezu.

Modely R301 a R301 Ultra
vybavené rukojetí, pro
snaz‰í manipulaci s nádo-
bou.

Nov˘ mechanicko-mag-
netick˘ bezpeãnostní
systém a motorová brzda
zastaví stroj ihned pfii
otevfiení víka.

Pfiístroje jsou do-
dávány s jedním
hladk˘m noÏem
pod snímateln˘m
krytem pro usnad-
nûní ãi‰tûní.

Na zakázku mohou
b˘t dodávány nÛÏ
se záfiezy urãen˘
pro drcení a hnû-
tení a zoubkov˘
nÛÏ, kter˘ je
vhodn˘ zejména
pro sekání
petrÏele.

Trubicov˘ otvor
(∅ 58 mm) urãe-
n˘ pro podlouh-
lou nebo kfieh-
kou zeleninu,

pro perfektní plát-
kování.

Velk˘ otvor (plo-
cha 104 cm2)
pro krouhání
zeleniny jako
zelí, celer, salát,
rajãata atd.

Snadná obsluha a per-
fektní krájení kfiehk˘ch
surovin díky svisle zavû-
‰ené páce tlaãítka.

Automatické opûtné
spou‰tûní pfiístroje po-
mocí páãky, pro pohodl-
nûj‰í pouÏívání a rychlej‰í
pfiípravu jídel.

Krouhaã, dodávan˘
jako doplÀující vyba-
vení, je spoleãn˘
pro modely R301 a
R301 Ultra a skládá
se z mísy krouhaãe
a víka. Nádobu a
víko lze snadno
oddûlit.



KOMBINOVANÉ KUTRY / KROUHAâE ZELENINY

• Komerãní asynchronní motor pro prÛ-
myslové vyuÏití, zaruãující del‰í Ïivotnost a
spolehlivost stroje.

• Konstrukce motoru je vybavena kuliãko-
v˘mi loÏisky, umoÏÀující tich˘ chod motoru

bez jak˘chkoliv vibrací.
• Motor v pfiímém zábûru s

doplÀujícím zafiízením :
- extra siln˘
- Ïádn˘ sloÏit˘ pfievod

pro pohon.
• NevyÏadující Ïádnou

údrÏbu : Ïádne tfiení.
• Nerezová h⁄ídel mo-

toru.

FUNKCE OD·ËAVNOVAâE 
·ËÁVY CITRUSOV¯CH PLODÒ

INDUKâNÍ MOTOR

Od‰tavÀovaã lisuje ‰Èávu z pomeranãÛ,
citronÛ, grapefruitÛ a podobnû.
Skládá se z ‰edého ko‰e a kuÏelu, kter˘ se
snadno nasazuje na mísu krájeãe. Jeho
pouÏívání i ãi‰tûní jsou jednoduché,
Od‰tavÀovaã citrusov˘ch plodÛ zaji‰Èuje
dal‰í vyuÏití pfiístroje s minimálním nárokem
na místo.

+

+

2 pfiístroje v 1 ! R 301 R 301 Ultra

1500 ot/min 1500 ot/min

Zapnuto / Vypnuto / Impuls

Jedna fáze Jedna fáze

Polykarbonát NEREZ

Polykarbonát Polykarbonát

Sada 23 diskÛ Sada 23 diskÛ

3,5 litru 3,5 litru

• •

• 2 pfiístroje v 1 !
DoplÀující vybavení kutr a doplÀující vybavení
Krouhaã zeleniny se nasazují na jedin˘ blok
motoru.

• Nezbytn˘ :
Seká, drtí, míchá emulze, hnûte a díky sorti-
mentu 23 nerezov˘ch diskÛ krájí na plátky,
strouhá, krájí na nudliãky a tyãinky, vÏdy s op-
timální kvalitou fiezu. Poskytuje vám nesãetné
sluÏby, které oceníte postupnû, bûhem pouÏí-
vání.

• V˘konn˘ :
1 aÏ 2 minuty staãí k pfiípravû majonézy, ta-
tarského bifteku, mrkvové ka‰e nebo jableã-
ného kompotu.

• Robustní :
V˘konn˘ asynchronní motor pro intenzivní
pouÏívání zaji‰Èuje vysokou spolehlivost a
dlouhodobou Ïivotnost.

• V˘konné, odolné a rychle pracující
pfiístroje fiady Robot-Coupe (12 modelÛ)
uspokojí v‰echny potfieby pro-
fesionálních uÏivatelÛ v restauraãních
zafiízeních o kapacitû 10 aÏ 400 podá-
van˘ch jídel.

• Jsou spolehlivou investicí, která vám
zajistí neocenitelnou úsporu ãasu.

V˘hody :

Struãnû :

Zapnuto / Vypnuto / Impuls

Zákazník : Restaurace,   
bistra.

Poãet porcí : od 10 do 70.

P¤ÍSLU·ENSTVÍ KUTR

MOTOROVÁ JEDNOTKA

P¤ÍSLU·ENSTVÍ KROUHAâ ZELENINY

DOPL≈UJÍCÍ VYBAVENÍ OD·ËAVNOVAâE
CITRUSOV¯CH PLODÒ

od 10 do 70. od 10 do 70.POâET PORCÍ 



VÁHA (bez diskÛ) váha netto váha brutto ROZMùRY (v mm)
R301 13 kg 16 kg
R301 Ultra 14 kg 17 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE
jedna fáze : 230 V/50 Hz - 650 W - 5,7 Amp. 
rychlost 1500 ot/min
Dal‰í napûtí k dispozici.
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Vyrobeno ve francii spoleïností ROBOT-COUPE S.N.C.

Sídlo firmy, v˘vozní a marketingové oddûlení: 
Tél. : + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26 
18, rue Clément Viénot - BP 157
94305 Vincennes Cedex - FRANCE
http://www.robot-coupe.com 
email : international@robot-coupe.com

NORMY

P¤ÍSTROJ ODPOVÍDÁ :
• PoÏadavkÛm následujících evropsk˘ch norem a

zákonn˘m pfiedpisÛm státÛ, které je pfievzaly do své
legislativy : 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE,
89/109/CEE, 90/128/CEE.

• PoÏadavkÛm harmonizovan˘ch evropsk˘ch norem a
norem t˘kajících se bezpeãnosti a hygieny : EN 292 - 
1 - 2, EN 60204 - 1, 1992, NF EN 12852, NF EN 1678. 

A 205
B 304
C 226
D 427
E 570

F 340
G 525
H 405
I 410 
J 726

ref.

2 x 2 mm 27599
2 x 4 mm 27080
2 x 6 mm 27081
4 x 4 mm 27047
6 x 6 mm 27610
8 x 8 mm 27048

ref.

1 mm. 27051
2 mm 27555
3 mm 27086
4 mm 27566
5 mm 27087
6 mm 27786
vlncovaã 2 mm                27621

ref.

1,5 mm 27588
2 mm 27577
3 mm 27511
6 mm 27046
9 mm 27632
brambory 27191
strouhaã na kfien 0,7 mm   27078
strouhaã na kfien 1 mm 27079
strouhaã na kfien 1,3 mm   27130
parmezán 27764

nudliãkovaã

plátkovaã

strouhaã



GASTROFORM - Centrála
Ondrova 9, Brno, 635 00

546 223 099
546 220 328
info@gastroform.cz
www.gastroform.cz
www.profikuchyne.cz

Tel:
Fax:
E-mail:
Web: 
Eshop:

GASTROFORM - Obchodní pobočka
Žižkova 566, 580 01, Havlíčkův Brod

DODÁVÁME VYBAVENÍ PRO

RESTAURACE ŘEZNICTVÍ PEKÁRNY CUKRÁRNY JÍDELNY PIZZERIE

PRODEJ ŠKOLENÍPROJEKCE SERVIS

HLEDÁTE SPOLEHLIVÉHO
DODAVATELE VYBAVENÍ 
PRO GASTRONOMII?
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