
- Stolní kuchyňský mixér určený do 
provozu teplé i studené kuchyně 
pro mixování:
  - polévek
  - omáček
  - krémů
  - gaspachos
  - pyré
- Vhodný do provozů, kde je kladen 
důraz na tekutou stravu. 
- Zařízení je možné použít i na běžné 
mixování s omezeným množstvím
ledu.

• Velmi výkonný a tichý komerční motor
• Nové složení nože - vysoká odolnost -   
   maximální účinnost
• Variabilní regulace rychlosti 
   0 - 15 000 ot/min
• Pulsní tlačítko: 18 000 ot/min

• Pohodlné uzamčení nádoby a nožů      
   držadlem nádoby
• Snadné čištění: jednoduše a rychle     
   odnímatelné části mixéru

• Exkluzivní patent Santosafe ® - zamykání 
   nádoby na motorovém bloku  
• Motor se zastaví v případě porušení         
   bezpečnostních prvků 
• Odnímatelné víko s otvorem pro přidávání   
   přísad v průběhu mixování

STOLNÍ KUCHYŇSKÝ 
MIXÉR   N 37

Výkonnost a efektivita Bezpečnost Snadné použití

N 10 - N 10 C
Stolní elektrický lis na citrusy
Profesionální stolní elektrický lis na citrusy.  
Provedení s přítlačnou pákou a mikrospínačem
pro spuštění při stlačení lisovacího kužele 
a odstředivého síta.
Model N 10 C - motorový blok v chromovaném provedení
Model N 10  - motorový blok v lakovaném provedení

napětí:   230 V
příkon:  230 W
výkon:  20 l/hod
rychlost:  1500 ot/min
rozměr /š.hl.v./:  200/300/380 mm
váha: 10 kg

napětí:  230 V
příkon:  275 W
výkon:  50 l/hod
rychlost:  1500 ot/min
rozměr /š. hl. v./: 240/400/490 mm
váha:  13,5 kg

napětí:   230 V
příkon:  1300 W
výkon:  více než 60 l/hod
rychlost:  3000 ot/min
rozměr /š.hl.v./:  330/465/510 mm
váha: 24 kg

napětí:   230 V
příkon:  800 W
výkon:  100 l/hod
rychlost:  3000 ot/min
rozměr /š.hl.v./:  260/470/450 mm
váha: 16 kg

N 70 - N 70 C
Stolní elektrický lis na citrusy
Velkokapacitní lis s přítlačnou pákou. 
Svou velikostí a robustním provedením vhodný  
do extrémně náročných provozů.
Model N 70 C - motorový blok v chromované provedení
Model N 70  - motorový blok v lakovaném provedení

N 58
Odstředivka na ovoce a zeleninu
Celokovový motorový blok a nerezová odstředivá nádoba.
Systém “EASY CLEAN”: nově vyvinutý patent firmy 
Santos, umožňující jednoduché rozebírání stroje 
pro snadnou a rychlou údržbu.  
Podávací otvor o průměru 79,5 cm.  
Standardně dodáváno s košem 0,5 mm. 
Na vyžádání lze objednat koš s otvory 0,8 mm.
- určen pro vláknité ovoce a zeleninu.

N 50 - N 50 C
Odstředivka na ovoce a zeleninu
Podávací otvor o průměru 79,5 mm.  
Kryt odstředivé hlavy v plastovém provedení, 
nerezová odstředivá nádoba.
Model N 50 C - motorový blok v chromovaném provedení
Model N 50 - motorový blok v lakovaném provedení

2LP
2 litry
nerez

4LP
4 litry
nerez

2LI
2 litry
plast

4LI
4 litry
plast

VaRIaNTY  SeSTaVeNÍ  MOTOROVÉHO  bLOKU  a  NádOb



SaNTOS KNOW-HOW V KUCHYNI

Speciální bezpečnostní patent 
společnosti Santos. Bezpečně uzamkne 

nádobu a víko nádoby na motorovém 
bloku. Určeno pro bezpečné používání 

v profesionálních provozech. Splňuje 
evropské podmínky pro bezpečné 

používání.

Nový a vysoce odolný nůž
nabízí kvalitní mixování.

Variabilní použití nádob o obsahu 
2 a 4 litry v nerezovém nebo plastovém

provedení na stejném motorovém bloku.

Gumová zátka víka o průměru 46 mm pro 
přidávání ingrediencí v průběhu mixování. 

Nové vyjímatelné gumové těsnění
odolné proti vysokým teplotám 
a častému čištění. 

Odolný a tichý spojovací systém  
pro intenzivní používání.

Nové pulsní tlačítko 
s maximální rychlostí 
18000 ot/min

Nový výkonný a stabilní motor 
pro komerční použití.

Lakovaná aluminiová 
motorová báze.

Tlačítko ON/OFF 
s variabilní rychlostí 

0 - 15000 ot/min

Nový systém uzamčení nádoby
 na motorovém bloku.

Zařízení vhodné pro restaurace, nemocnice, mateřské školy,
hotely a další provozy, kde je kladen důraz na rychlé a kvaliltní mixování.    

KUCHYŇSKÝ MIXÉR

baROVÝ MIXÉR
N 62

Vhodný pro umístění na barovou plochu nebo 
k zabudování do pracovní desky po jednodu-
chém odstranění plastového krytu motoru. Mixér  
k profesionálnímu používání v barech, fresh barech 
a v dalších provozech, kladoucích důraz na rychlé  
a kvalitní zpracování.
Rychlá a jednoduchá obsluha pomocí tří-
úrovňového uživatelského menu pro cofee-bar, 
fresh-bar a bar.

napětí:   230 V
příkon:  3000 W
nádoba:  polykarbonát s měrkou
rozměr /š.hl.v./:  200/247/440 mm
váha: 9,8 kg

- dotykový kontrolní panel s LCD displayem
- 6 předprogramovatelných tlačítek 
   ( 1 - 5 + pulsní tlačítko) 
  + 30 předprogramovatelných receptů
- jednoduché a rychlé čištění - odnímatelný   
   protihlukový kryt
- stohovatelné nádoby mixéru s měrkou
- všechny části nádoby včetně nožů jsou snadno 
   demontovatelné pro snadné čištění
- bezkontaktní motor: nízká spotřeba, vysoký výkon

Nůž s titanovou  
povrchovou úpravou: vysoká 

rezistence materiálu pro 
intenzivní používání, vhodný 

pro drcení kostek ledu  
a mraženého ovoce  

v průběhu několika sekund.

0 ot./min. rychlost 1500 ot./min.

míchání
rmutování

šlehání
mixování

zkapalnění

Příklady použití rychlostí mixéru

napětí:   230 V
příkon:  0,75 kW
rychlost:  0 - 15000 ot/min
rozměr /š.hl.v./:  215/230/615 mm
váha: 8 kg


