MODEL 45 oraz 45 (a/s)
Korzyści

Cechy

• W ciągu kilku sekund odpady
żywności są rozdrabniane na
cząsteczki i odprowadzone do
kanalizacji

• Jednostopniowa technologia
rozdrabniania

• Zwiększona czystośc i
higiena w kuchni

• Model 45 (a/s) wyposażony w
elegancki włącznik
pneumatyczny. Włącznik
dostępny opcjonalnie w
modelu 45

• Wysokomomentowy silnik
indukcyjny Dura-Drive

• Łatwy sposób usuwania
odpadków żywności z
gospodarstwa domowego,
oszczędnośc czasu i rzadsze
wynoszenie śmieci

• Gwarancja na 2 lata w
użytkowaniu domowym

• Urządzenie zamontowane na
• Zabezpieczenie przed
stałe pod zlewem, nie zajmujące
przeciążeniem
wiele miejsca
• Łatwy montaż w standardowych
• Łatwa instalacja przy użyciu
zlewach o średnicy 89-101mm i
®
zestawu Quick Lock we
grubości dna do 20mm.
wszystkich kuchniach do
Dostępne adaptery do innych
większości zlewozmywaków
wymiarów zlewu
• Rozwiązanie przyjazne dla
• Możliwośc podłączenia
środowiska – pomaga
zmywarki do naczyń
zredukowac ilośc odpadków
trafiających na składowiska
śmieci
WYMIARY (mm)

Specyfikacja

MODEL 45

Pojemnośc komory
rozdrabniającej

Rodzaj napełniania

Ciągły

Włacznik

Nie posiada

Silnik

Jednofazowy

Smarowanie

Smarowanie stałe –
górne i dolne łożysko

Waga do wysyłki

7,0 kg

Wykończenie

Kolor czarny

A

318

D

159

Wysokośc całkowita

318 mm

B

168

E

131

Technologia
rozdrabniania

1 stopniowa

C

64

Zabezpieczenie
silnika
Średnie zużycie
wody
Średnie zużycie
energii elektr.

980 ml
Wyłącznik
przeciążeniowy
Około 4 litry na osobę
na dzień
1/2 KWH na miesiąc

Odpływ

O średnicy
38,1mm

Możliwośc
podłączenia
zmywarki

Tak

Volt/Hz

Moc HP

Obroty / min

Średnie obciążenie

220-240V, 50 Hz

0,50

1425

370 W

MODEL 55
Korzyści

Cechy

• W ciągu kilku sekund odpady
żywności są rozdrabniane na
cząsteczki i odprowadzone do
kanalizacji

• Jednostopniowa technologia
rozdrabniania

• Zwiększona czystośc i
higiena w kuchni

• Włącznik dostępny opcjonalnie

• Wysokomomentowy silnik
indukcyjny Dura-Drive
• Gwarancja na 3 lata w
użytkowaniu domowym

• Łatwy sposób usuwania
odpadków żywności z
gospodarstwa domowego,
oszczędnośc czasu i rzadsze
wynoszenie śmieci

• Elementy rozdrabniające zrobione
ze stali nierdzewnej

• Urządzenie zamontowane na
stałe pod zlewem, nie zajmując
wiele miejsca
• Łatwa instalacja przy użyciu
zestawu Quick Lock® we
wszystkich kuchniach do
większości zlewozmywaków

• Zabezpieczenie przed
przeciążeniem
• Łatwy montaż w standardowych
zlewach o średnicy 89-101mm i
grubości dna do 20mm.
Dostępne adaptery do innych
wymiarów zlewu
• Możliwośc podłączenia zmywarki
do naczyń

• Rozwiązanie przyjazne dla
środowiska – pomaga
zredukowac ilośc odpadków
trafiających na składowiska
śmieci
WYMIARY (mm)

Specyfikacja
Rodzaj napełniania

Ciągły

Włacznik

Nie posiada

Silnik

Jednofazowy
Smarowanie stałe –
górne i dolne łożysko

Smarowanie
MODEL 55

Waga do wysyłki

7,2 kg

A

318

D

173

Wykończenie

Kolor czarny

B

168

E

131

Wysokośc całkowita

318 mm

C

64

Technologia
rozdrabniania

1 stopniowa

Volt/Hz
220-240V, 50 Hz

Pojemnośc komory
rozdrabniającej

Moc HP
0,55

Zabezpieczenie
silnika
Średnie zużycie
wody
Średnie zużycie
energii elektr.

980 ml
Wyłącznik
przeciążeniowy
Około 4 litry na osobę
na dzień
1/2 KWh na miesiąc

Odpływ

O średnicy
38,1mm

Możliwośc
podłączenia
zmywarki

Tak

Obroty / min
1425

Średnie obciążenie
370 W

MODEL 65
Korzyści

Cechy

• W ciągu kilku sekund odpady
żywności są rozdrabniane na
cząsteczki i odprowadzone do
kanalizacji

• „Cicha technologia” zapewnia
pracę 20% cichszą niż w modelu
ISE 45

• Zwiększona czystośc i
higiena w kuchni
• Łatwy sposób usuwania
odpadków żywności z
gospodarstwa domowego,
oszczędnośc czasu i rzadsze
wynoszenie śmieci
• Urządzenie zamontowane na
stałe pod zlewem, nie zajmując
wiele miejsca
• Łatwa instalacja przy użyciu
zestawu Quick Lock® we
wszystkich kuchniach do
większości zlewozmywaków
• Rozwiązanie przyjazne dla
środowiska – pomaga
zredukowac ilośc odpadków
trafiających na składowiska
śmieci

WYMIARY (mm)

MODEL 65
A

318

D

185

B

168

E

131

C

64

• Jednostopniowa technologia
rozdrabniania
• Samoczynna zmiana kierunku
obrotów silnika przy włączaniu
• Silnik indukcyjny Dura-Drive
• W zestawie elegancki włącznik
pneumatyczny
• Gwarancja na 4 lata w
użytkowaniu domowym
• Elementy rozdrabniające zrobione
ze stali nierdzewnej
• Zabezpieczenie przed
przeciążeniem
• Łatwy montaż w standardowych
zlewach o średnicy 89-101mm i
grubości dna do 20mm.
Dostępne adaptery do innych
wymiarów zlewu
• Możliwośc podłączenia zmywarki
do naczyń

Specyfikacja
Rodzaj napełniania

Ciągły

Włacznik

Załączony włącznik
pneumatyczny

Silnik

Jednofazowy

Zmiana obrotów

Samoczynna

Smarowanie

Smarowanie stałe –
górne i dolne łożysko

Waga do wysyłki

8,2 kg

Wykończenie

Kolor czarny

Wysokośc całkowita

318 mm

Technologia
rozdrabniania

1 stopniowa

Volt/Hz
220-240V, 50 Hz

Moc HP
0,65

Technologia
tłumienia
dźwięku

Przegroda membranowa

Pojemnośc komory
rozdrabniającej

980 ml

Zabezpieczenie
silnika
Średnie zużycie
wody
Średnie zużycie
energii elektr.

Wyłącznik
przeciążeniowy
Około 4 litry na osobę
na dzień
1/2 KWh na miesiąc

Odpływ

O średnicy
38,1mm

Możliwośc
podłączenia
zmywarki

Tak

Obroty / min
1425

Średnie obciążenie
405 W

MODEL EVOLUTION 100
Korzyści

Cechy

• W ciągu kilku sekund odpady
żywności są rozdrabniane na
cząsteczki mniejsze niż 1mm
i odprowadzone do kanalizacji
• Zwiększona czystośc i
higiena w kuchni
• Łatwy sposób usuwania
odpadków żywności z
gospodarstwa domowego,
oszczędnośc czasu i rzadsze
wynoszenie śmieci

• Rozwiązanie przyjazne dla
środowiska – pomaga
zredukowac ilośc odpadków
trafiających na składowiska
śmieci
• Możliwośc podłączenia
zmywarki do naczyń
WYMIARY (mm)

EVOLUTION 100
A

312

B

171

C

64

D
E

205
168

• Dźwiękochłonna izolacja
zapewnia pracę 40% cichszą niż
w modelu ISE 45
• Dwustopniowa technologia
rozdrabniania
• Samoczynna zmiana kierunku
obrotów silnika przy włączaniu

• Urządzenie zamontowane na
stałe pod zlewem, nie zajmując
wiele miejsca
• Łatwa instalacja przy użyciu
zestawu Quick Lock® we
wszystkich kuchniach do
większości zlewozmywaków

• Unikalne, tłumiące drgania
amortyzatory mocowania i
odpływu rozdrabniacza

• Nie wymagający konserwacji
silnik indukcyjny
• W zestawie elegancki włącznik
pneumatyczny
• Gwarancja na 5 lat w
użytkowaniu domowym
• Elementy rozdrabniające zrobione
ze stali nierdzewnej
• Zabezpieczenie przed
przeciążeniem
• Łatwy montaż w standardowych
zlewach o średnicy 89-101mm i
grubości dna do 20mm.
Dostępne adaptery do innych
wymiarów zlewu

Specyfikacja
Rodzaj napełniania

Ciągły

Włacznik

Zalączony włącznik
pneumatyczny

Silnik

Jednofazowy

Zmiana obrotów

Samoczynna

Smarowanie

Smarowanie stałe –
górne i dolne łożysko

Waga do wysyłki

8,8 kg

Wykończenie

Kolor czarno-stalowy
TEN-1706
312 mm

Wysokośc całkowita
Technologia
rozdrabniania

2 stopniowa

Volt/Hz
220-240V, 50 Hz

Technologia
tłumienia
dźwięku

Anty wibracyjne
zamocowanie
rozdrabniacza i odpływu.
Wielostopniowe
tłumienie wlewu.
Korek wlewu z sitkiem i
zatyczką.

Pojemnośc komory
rozdrabniającej

1005 ml

Zabezpieczenie
silnika
Średnie zużycie
wody

Wyłącznik
przeciążeniowy
Około 4 litry na osobę
na dzień

Średnie zużycie
energii elektr.

1/2 KWh na miesiąc

Odpływ

Antywibracyjny o
średnicy 38,1mm
z zaciskiem

Możliwośc
podłączenia
zmywarki

Tak

Moc HP
0,70

Obroty / min

Średnie obciążenie

1425

380 W

MODEL EVOLUTION 200
Korzyści

Cechy

• W ciągu kilku sekund odpady
• Unikalne, tłumiące drgania
żywności są rozdrabniane na
amortyzatory mocowania i
odpływu rozdrabniacza
cząsteczki mniejsze niż 1mm i
odprowadzone do kanalizacji
• Dźwiękochłonna izolacja
• Zwiększona czystośc i
zapewnia pracę 60% cichszą niż
higiena w kuchni
w modelu ISE 45
• Łatwy sposób usuwania
odpadków żywności z
gospodarstwa domowego,
oszczędnośc czasu i rzadsze
wynoszenie śmieci

• Trójstopniowa technologia
rozdrabniania
• Samoczynna zmiana kierunku
obrotów silnika przy włączaniu

• Urządzenie zamontowane na
stałe pod zlewem, nie zajmujące
wiele miejsca
• Łatwa instalacja przy użyciu
zestawu Quick Lock® we
wszystkich kuchniach do
większości zlewozmywaków

• W zestawie elegancki włącznik
pneumatyczny
• Gwarancja na 6 lat w
użytkowaniu domowym

• Rozwiązanie przyjazne dla
środowiska – pomaga
zredukowac ilośc odpadków
trafiających na składowiska
śmieci

• Elementy rozdrabniające i komora
zrobione ze stali nierdzewnej
• Zabezpieczenie przed
przeciążeniem elektrycznym

• Możliwośc podłączenia
zmywarki do naczyń
WYMIARY (mm)

Silnik

Ciągły
Załączony włącznik
pneumatyczny
Jednofazowy

Zmiana obrotów

Samoczynna

Smarowanie

Smarowanie stałe –
górne i dolne łożysko

Waga do wysyłki

11.6 kg

Wykończenie

Kolor typu stal
nierdzewna TEN-1706
344 mm

Włacznik

EVOLUTION 200
A

344

D

234

B

185

E

168

C

64

• Łatwy montaż w standardowych
zlewach o średnicy 89-101mm i
grubości dna do 20mm.
Dostępne adaptery do innych
wymiarów zlewu

Specyfikacja
Rodzaj napełniania

Wysokośc całkowita
Technologia
rozdrabniania

• Nie wymagający konserwacji
silnik indukcyjny z
mikroprocesorowym
wzmacniaczem mocy

3 stopniowa technologia
rozdrabniania z
mikroprocesorowym
wzmacniaczem mocy

Volt/Hz
220-240V, 50 Hz

Moc HP
0,75

Technologia
tłumienia
dźwięku

Antywibracyjne
zamocowanie
rozdrabniacza i odpływu.
Wielostopniowe
tłumienie wlewu.
Korek wlewu z sitkiem i
zatyczką.

Pojemnośc komory
rozdrabniającej

1180 ml

Zabezpieczenie
silnika
Średnie zużycie
wody

Wyłącznik
przeciążeniowy
Około 4 litry na osobę
na dzień

Średnie zużycie
energii elektr.

1/2 KWh na miesiąc

Odpływ

Antywibracyjny o
średnicy 38,1mm

Możliwośc
podłączenia
zmywarki

Tak

Obroty / min
1425

Średnie
obciążenie
380 W

MODEL LC50
DLA MAŁEJ GASTRONOMII

ZASTOSOWANIE
• Restauracje Fast Food
• Hotele i obiekty typu Bed&Breakfast
• Kuchnie biurowe
• Sklepy spożywcze, delikatesy
• Szkoły i przedszkola
• Obiekty użyteczności publicznej

CECHY PRODUKTU
• Łatwośc obsługi
• Łatwośc montażu przy użyciu zestawu Quick Lock® w
standardowych zlewach o średnicy 89-101mm i grubości dna
do 20mm. Dostępne adaptery do innych wymiarów zlewu
• Wytrzymały silnik z samoczynną zmianą kierunku
obrotów przy każdorazowym włączaniu, zapewnia
bezawaryjną pracę
• Komora rozdrabniania ze stali nierdzewnej (Stainless Steel)
• Elementy rozbijające (kułaki) ze stopu niklowo-chromowego
• Możliwośc sterowania standardowym włącznikiem ściennym
• Roczna gwarancja
• Całkowita waga 15.9 kg
• Moc 1/2 KM (375Watt)
• Obroty silnika 1725 RPM
• Max pobór prądu 5.8A
• Napięcie jednofazowe 220V
• Wtyczka sieciowa typu shoko

WYMIARY

1

361.9 mm

2

85.1 mm

3

125.2 mm

4

86.8 mm

5

24.3 mm

6

187.1 mm

7

101.6 mm

8

145.2 mm

9

33.0 mm

UWAGA: Rozdrabniacz nie posiada osobnego
włącznika. Włącznik dostępny opcjonalnie.
Quick Lock®

Wtyczka Shoko

