
Food Preparation Machines
Made in Sweden

المواصفات
آلة تحضير الخضار ذات تصميم مائل و اسطوانة تغذية على شكل هالل كامل، يمكنها تحضير 8 كغم/دقيقة أو 50-800حصة/اليوم. 

اآللة مزودة بلوح دفع مصنوع من األلومنيوم و مقبض على شكل حلقة مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ و أنبوب تغذية قطره  
56ملم. لوح دفع مع نظام الرافعة. قمع تغذية اختياري مصنوع من الفوالذ غير القابل للصدأ. اسطوانة تغذية تتسع 4 لتر و جدار 

داخلي 55 ملم. أدوات تقطيع مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ/األلومنيوم/األسيتال مع سكاكين/صفائح قابلة لإلزالة و يبلغ قطرها 
185  ملم. المحرك يدور شفرة التقطيع مباشرة باتجاه عقارب الساعة من دون أحزمة وسيطة. 

نص المواصفات

تقوم اآللة بالتقطيع على شكل مكعبات، الفرم، التشريح، التقطيع المتموج وتقطيع بطاطس القلي.
إعداد الفاكهة والخضروات والخبز الجاف والجبن والمكسرات، والفطر، الخ

المهام

8 كغم في الدقيقة،50-800 حصة في اليوم.
اسطوانة التغذية: 4 لتر، أنبوب التغذية الخاص بالمنتجات الطويلة:  56ملم.

القدرة

قاعدة اآللة و اسطوانة التغذية: سبائك األلومنيوم. مقبض الدفع: الفوالذ المقاوم للصدأ.  المواد
0.55 كيلو واط، سرعة واحدة ) 350 دورة في الدقيقة(.

230 فولت، مرحلة واحدة، 50 هرتز. | 230 فولت، ثالث مراحل، 50 هرتز.
حامي حراري، ترس تداويري.

المحرك

مؤرض، مرحلة واحدة A10. ثالث مراحل A16،  A10  تأخر في عمل الصمام. مزود الطاقة
EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8. المعايير

الوزن الصافي المحتوى أدوات تقطيع ينصح بها

2 كغم
4 حزم أدوات تقطيع مع عالقة أدات التقطيع  •

مبشرة 2 مم                           - شراحة 1.5 مم   -  
مبشرة 4 ملم               - شراحة 4 مم   -  

3.5 كغم

7 حزم أدوات تقطيع مع عالقة أدات التقطيع  •
قطاعة رقيقة )جوليان( 4x4 مم            - مبشرة 2مم   - شراحة 1.5 ملم   -  

شبكة التقطيع التكعيبي 10x10  مم  - مبشرة 8مم   - شراحة  4 مم   -  
شراحة 10 مم  -  

حجم الشحن  وزن الشحن الشحن  الوزن الصافي المحتوى  الوزن/الكمية
25 كجم 0.183  م3 1 22 كغم RG-250 آلة

12.5 كجم 0.15  م3 1 9 كغم عربة الحاوية، بما في ذلك 
 1/GN 1 حاويات

14.5 كجم 0.8  م3 1 13.25 كغم طاولة اآللة، بما في ذلك 
1/GN 1 حاويات

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011 التعليمات و الضوابط
 .IP65 :أزرار الحماية ،IP44 :مصدق عليه. مفتاحان سالمة، درجة الحماية  CE السالمة

الشركة المصنعة
HALLDE

الطراز
RG-250

وصف المنتج
آلة تحضير الخضار، 12-30 كغم في الدقيقة

البلد المصنع
السويد.



AB Hällde Maskiner        P.O. Box 1165, SE-164 26 KISTA, Sweden        phone +46 8 587 730 00        info@hallde.com            hallde.com

.hallde.com يمكن تحميل المخططات أدناه من الموقع االلكتروني
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التخطيط


