
Food Preparation Machines
Made in Sweden

Maskinbord
•   Passar till Grönsaksskärare  

RG-100, RG-200, RG-250,  
RG-7 och RG-350

•   Justerbar höjd, tre lägen,  
för inställning av optimal 
arbetshöjd

•   Skapar en ergonomisk  
och praktisk arbetsstation

•   Står stabilt även på  
ojämnt underlag -  
justerbara fötter

•   Anpassas enkelt för an-
vändning i kombination  
med Kantinvagn M
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Hög position Mellan position Låg position



Food Preparation Machines
Made in Sweden

Maskinbord i rostfritt stål till RG-100, RG-200, RG-250, RG-7 och RG-350
• Praktiskt och stabilt maskinbord som enkelt anpassas till optimal arbetshöjd. Den  

ergonomiska designen har tre olika arbetshöjder:
 – Hög position 

 Används främst för beredning med Grönsaksskärare RG-100, RG-200, RG-250 och RG-7.
 – Mellan position 

 Används framförallt för beredning med Grönsaksskärare RG-350 med Manuell Matare.
 – Låg position 

 Används framförallt för beredning med Grönsaksskärare RG-350 med Trattmatare.

• Fötterna är justerbara i höjd för att smidigt regleras så att maskinbordet står stabilt även  
på ojämnt underlag.

• Maskinbordet levereras med en gastronormkantin 1/1-100 som placeras framför  
Grönsaksskäraren (det finns även utrymme för gastronormkantin 1/1-200).

• Maskinbordet underlättar flödet vid beredning; matning i rätt arbetshöjd med en kantin 
framför som fylls på med skurna produkter som enkelt byts ut när den är full. 

• Ställningen som kantinen vilar på går enkelt att montera av vid användning av HÄLLDEs 
Kantinvagn, vilket är optimerar beredningen då:

 – Produktionen är mycket hög
 – De beredda produkterna ska transporteras
 – Användaren vill undvika lyft

Material
• Maskinbord i rostfritt stål
• Gastronormkantin 1/1-100 i polycarbonat

Användare
• Restauranger, butikskök, kaféer, barer, dietkök, 

ålderdomshem, skolor, fast food-inrättningar, 
restauranger, catering, förskolor, salladsbarer, fartyg 
etc. 

Vikter
• Nettovikt: 10,0 kg
• Bruttovikt: 13,2 kg
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AB Hällde Maskiner – Box 1165   164 26 Kista   Sverige   
• Telefon: 08 587 730 00  •  Fax: 08 587 730 30  •  hallde.com  •  info@hallde.com

ISO 9001

Hög position

Mellan position

Låg positionOvanifrån

Hög position

Mellan position 
med gastronormkantin 1/1-100

Mellan position 
med gastronormkantin 1/1-200

Låg position med Kantinvagn


