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Visp- och blandningsmaskin med rostfri kittel på 19 li
aluminium samt ballongvisp i rostfritt stål, skyddsgaller i rostfritt samt kraftuttag för montering av 
tillbehör.  Maskinen är vidare utrustad med 3 hastigheter, 15 min. timer, nödstopp, samt 
säkerhetsbrytare som hindrar  att maskinen startar 
Mycket robust konstruktion med kuggar samt planetaxel i härdad stållegering och maskinkropp i 
gjutjärn. 5 års reservdelsgaranti på transmissionen ingår. 
*Extra tillbehör: reduktionsset på 9,5 lit. kittel med 3 ver
krok i rostfritt, spade i rostfritt, förstärkt visp, E
*Ej golvmodell. Stativ i rostfritt finns att köpa till.
 
Modell Kittelvolym Ström/Effekt

SM-200 B 19 lit. 
 (20 qrt) 

230V /50Hz /1
0,37 kW

 
Med reservation för ändringar 
                                 

                                

SM-200 B 
 

OCH BLANDNINGSMASKIN

 

 

och blandningsmaskin med rostfri kittel på 19 liter (20 qrt). Utrustad med krok och spade i 
ballongvisp i rostfritt stål, skyddsgaller i rostfritt samt kraftuttag för montering av 

tillbehör.  Maskinen är vidare utrustad med 3 hastigheter, 15 min. timer, nödstopp, samt 
säkerhetsbrytare som hindrar  att maskinen startar kitteln inte lyfts samt skyddsgallret inte stängts. 
Mycket robust konstruktion med kuggar samt planetaxel i härdad stållegering och maskinkropp i 

. 5 års reservdelsgaranti på transmissionen ingår.  
*Extra tillbehör: reduktionsset på 9,5 lit. kittel med 3 verktyg, köttkvarn, grönsaksskärare, 

stfritt, förstärkt visp, E-krok, verktygshängare i rostfritt.
. Stativ i rostfritt finns att köpa till. 

Ström/Effekt Vikt: 
netto/brutto 

Mått BxD
mm

230V /50Hz /1-fas 
0,37 kW 

92kg/104 kg 513x523

Generalagent:
SMAKY AB
Box 2046
Tel: 08- 
info@smaky.se

OCH BLANDNINGSMASKIN 

ter (20 qrt). Utrustad med krok och spade i 
ballongvisp i rostfritt stål, skyddsgaller i rostfritt samt kraftuttag för montering av 

tillbehör.  Maskinen är vidare utrustad med 3 hastigheter, 15 min. timer, nödstopp, samt 
ddsgallret inte stängts. 

Mycket robust konstruktion med kuggar samt planetaxel i härdad stållegering och maskinkropp i 

grönsaksskärare, kittelskrapa, 
krok, verktygshängare i rostfritt. 

Mått BxDxH 
mm 

Hastigheter  
      rpm  

513x523x874 1:an: 105 
2:an :195 
3:an :354 
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