
Food Preparation Machines – Made in Sweden  

Ibland behöver man kunna låsa
för allas säkerhet

Grönsaksskärare med lås – ett säkert val
Med en HÄLLDE Grönsaksskärare kan du skiva, riva, tärna, räffla och strimla grönsaker, frukt, 
ost och pommes frites i mängder av olika dimensioner och storlekar beroende på vilket  
skärverktyg och vilken modell av Grönsaksskärare som används.

Till HÄLLDE Grönsaksskärare används skärverktyg i rostfritt stål. Knivbladen är utbytbara och  
väl digt vassa för att kunna leverera ett perfekt skärresultat. Maskinerna har en effektiv start-/ 
stoppfunktion för säker matning och kan levereras med skyddskåpa och lås – för att förhindra att 
någon obehörig råkar starta maskinen när den inte ska användas. Exem pel på sådana miljöer kan 
vara när maskinen används i kök på vårdhem, i skolmatsalar, på kriminalvårdsanstalter eller på 
andra platser där säkerhetsaspekten utgör ett viktigt val.

Vilka modeller finns med lås?
Modellerna RG-100, RG-200, RG-250 och  
RG-350 kan beställas med en skyddskåpa  
som täcker start- och stoppknappen. Man 
låser med hjälp av ett löstagbart hänglås.

Modellerna RG-300i och RG-400i kan beställas 
med en låsbar stoppknapp. När den röda 
knappen trycks in stannar maskinen. För att 
kunna starta maskinen igen måste den röda 
knap pen låsas upp med nyckel innan man kan 
trycka på den gröna startknappen.

Välj rätt 
modell!

Alla HÄLLDE Grönsaksskärare 
är producerade i noga utvalda 
material av hög kvalitet. De är 
enkla att rengöra och utrustade 
med handtag för att lätt kunna 
flyttas – men varje modell är 
anpassad efter olika behov  
och har varierad kapacitet.  
På hallde.com kan du läsa mer 
om vilken modell som är bäst 
anpassad för ert behov.

Skiva Räffla Strimla Riva Tärna Skära pommes frites

”
Artikelnr. Artikelbeskrivning
11114 RG-100 / 220-240 1 50/60
11115 RG-200 / 220-240 1 50/60
11116 RG-250 / 220-240 1 50/60
11117 RG-350 Manuell / 380-415 3N 50/60
47164 RG-300i Maskinbas / 380-415 3N 50/60
11120 RG-400i Maskinbas / 380-415 3N 50/60

Välj din modell på hallde.com


