
PASTAMASKIN

             
                         

Manuell pastarullare lämplig för färsk pasta. Tjockleksjustering i 7 steg från 0,2 upp 
till 2,5  mm tjock deg. Maxbredd på deg: 140 mm. 3 verktyg ingår: 1 rullare för deg; 1 
tagliatelle- och 1 fettucineskärare. Vevhandtag samt klämma för fastsättning på bordskiva 
medföljer. Skall EJ diskas i maskin.
 

MODELL 
MÅTT LxBxH 

                                                  

                                         
Elektrisk pastarullare lämplig för färsk pasta. Tjockleksjustering i 7 steg från 0,2 upp 
till 2,5  mm tjock deg. Maxbredd på deg: 170 mm. 3 verktyg ingår: 1 rulla
tagliatelle (6,25 mm) - och 1 fettucineskärare (2 mm). Hölje utrustad med säkerhetsbryare.. 
Skall EJ diskas i maskin. 
 

MODELL 

MÅTT LxBxH  
EFFEKT/STRÖM 
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Manuell pastarullare lämplig för färsk pasta. Tjockleksjustering i 7 steg från 0,2 upp 
tjock deg. Maxbredd på deg: 140 mm. 3 verktyg ingår: 1 rullare för deg; 1 

och 1 fettucineskärare. Vevhandtag samt klämma för fastsättning på bordskiva 
medföljer. Skall EJ diskas i maskin. 

224830 
 440 x 382 x 340

 
Elektrisk pastarullare lämplig för färsk pasta. Tjockleksjustering i 7 steg från 0,2 upp 
till 2,5  mm tjock deg. Maxbredd på deg: 170 mm. 3 verktyg ingår: 1 rulla

och 1 fettucineskärare (2 mm). Hölje utrustad med säkerhetsbryare.. 
 

224847 

258 x 218 x 232

 70 W / 230V

Återförsäljare:
 

Reservation  
för ändringar 

 

 

 
Manuell pastarullare lämplig för färsk pasta. Tjockleksjustering i 7 steg från 0,2 upp  

tjock deg. Maxbredd på deg: 140 mm. 3 verktyg ingår: 1 rullare för deg; 1 
och 1 fettucineskärare. Vevhandtag samt klämma för fastsättning på bordskiva 

 
440 x 382 x 340 mm 

Elektrisk pastarullare lämplig för färsk pasta. Tjockleksjustering i 7 steg från 0,2 upp  
till 2,5  mm tjock deg. Maxbredd på deg: 170 mm. 3 verktyg ingår: 1 rullare för deg; 1 

och 1 fettucineskärare (2 mm). Hölje utrustad med säkerhetsbryare.. 

 

232 mm 
W / 230V 

Återförsäljare: 


