Groentesnijmachines, Cutter Mixers
& Gecombineerde Cutter-Snijmachines

Dynamische voorbereiding

TrinityPro
Buitengewoon veelzijdig

U
spreekt...
Ik wil een gebruiksvriendelijke,
ergonomische en compacte
oplossing, die makkelijk te
hanteren en schoon te maken
is, maar tegelijk ook veilig en
betrouwbaar. Ik wil mijn personeel
uitzonderlijke prestaties en
flexibiliteit bieden bij het bereiden
van verse voeding.

...wij luisteren
De TrinityPro-groentesnijders, cutter mixers
en gecombineerde machines zijn een reeks
professionele, compacte, hoogwaardige,
gebruiksvriendelijke en volledig uitgeruste
oplossingen voor klanten die op maat
gemaakt, vers voedsel willen bereiden,
volgens de nieuwste culinaire trends.
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4-sterren
gecertificeerd
Ergonomie nageleefd.
Ontworpen voor u
Antrometrische en
biomechanische principes
Verminderd risico op letsel

Bewezen inzetbaarheid
Het resultaat van
jarenlange expertise en
studies
Mensgericht ontwerp
Om voedsel makkelijk en
stressvrij te bereiden

TrinityPro
Buitengewoon veelzijdig
Ergonomisch en veilig. Uitzonderlijke resultaten in snijden, hakken en mixen,
die alle verwachtingen overtreffen.

Compact en flexibel

100% veilig

Ruimtebesparend en volledig
uitgerust, in verschillende
maten, voor diverse
bereidingen.

Veiligheid van de operator
gegarandeerd. Eenvoudig
te installeren, bedienen
en reinigen met 100%
vaatwasmachinebestendige
componenten.

Hoge prestaties

Gecertificeerde ergonomie

Een betrouwbare,
professionele oplossing,
voor uitzonderlijke
resultaten in snijden, mixen
en emulgeren.

ErgoCert 4-sterren certificering
voor ergonomisch design
en gebruiksgemak. Met
gepatenteerde hendel voor
eenvoudige en moeiteloze
bediening.
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TrinityPro
Groentesnijmachines
Laat je fantasie de vrije loop met TrinityPro, een compacte,
professionele oplossing voor snijden en blokjes hakken.

Compact,
krachtig en
gebruiksvriendelijk
Professionele resultaten in een compact
formaat. Krachtige oplossing in enkele en
variabele snelheid met 22 verschillende
snijopties voor hoogkwalitatieve resultaten.
Gewoon aansluiten en starten.

Meer tijd voor uw
zaak

Perfecte gesneden
blokjes

Verspilt u tijd aan het handmatig snijden van
groenten? Met TrinityPro hoort met de hand
snijden tot het verleden. Bereid mirepoix, salsa’s
en roerbakgroenten in recordtempo, zodat er
meer tijd en geld overblijft voor uw bedrijf.

Superieure resultaten zelfs bij het snijden van
moeilijke groenten zoals tomaten en uien.

Bespaar tot 95% bereidingstijd.

Ingrediënt
Tomaten
Uien
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Snijschijf

Hoev.
Tijd
heid Manueel vs. TrinintyPro

10x10x10mm blokjes

2kg

10’ 37’’

26’’

8x8x8mm blokjes

5kg

37’ 58’’

1’ 39’’

Mozzarella
voor pizza

7mm raspen

5kg

34’ 31’’

2’ 45’’

Wortelen

3mm raspen

3kg

37’ 04’’

3’ 37’’

Kool

1mm snijden

3kg

15’ 06’’

2’ 34’’

Komkommer

2mm snijden

2kg

6’ 45’’

1’ 19’’

Knolselder

4mm raspen

3kg

26’ 05’’

1’ 27’’
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Operator veiligheid.
De machine werkt alleen indien correct gemonteerd.
Het snijmes stopt wanneer de hendel wordt opgetild.
Voedselveiligheid.
BPA-vrije materialen en naleving van NSFnormen. Productveiligheid in overeenstemming met
internationale en UL-normen.

Snel, makkelijk,
ergonomisch
Consistente resultaten en
eenvoudige bediening voor
minder vermoeidheid, dankzij
de gepatenteerde* hendel. Grote
laadcapaciteit van 1,25 liter - tot 100
programma’s.
Handige vulopening voor
langwerpige groenten
(Ø 25 mm en 55 mm).

GEPATENTEERD*

* Patent EP19165854 en aanverwanten aangevraagd voor hendel

Meer controle
minder moeite

200mm

100%

Verbeter uw workflow dankzij
de grote uitvoergaten. Het
bedieningspaneel blijft tijdens het
gebruik zichtbaar en makkelijk
toegankelijk. Geschikt voor
containers tot 200 mm hoog.

Groentesnijmachine
Snelheid

Fases

Vermogen

TPM

1 speed

1

500 W

1500

Variabel

1

750 W

500-1200

Buitenafmetingen (mm) BxDxH: 348x315x527

Vaatwasbestendig

Verwijder simpelweg, zonder gereedschap,
alle onderdelen die in contact komen met
voedsel (100% vaatwasbestendig).
Eenvoudige reiniging van het
bedieningspaneel met platte, soft-touch
knoppen. Geen vuilophoping.
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TrinityPro
Cutter Mixers
De perfecte keuze voor hakken, mixen en emulgeren. Eenvoudige en betrouwbare
multifunctionele messen, ideaal voor kleine tot middelgrote keukens.

Onvergelijkbare
kwaliteit

Continu schrapen
zonder stoppen

Snel en gelijkmatig verwerken voor consistente
resultaten van hoge kwaliteit. Vloeistoffen
kunnen tijdens de verwerking worden
toegevoegd via de centrale opening in het
deksel.

Microtand mes
(inbegrepen)

Preciezie
in een handomdraai

Nauwgezette
controle

Intuïtief bedieningspaneel aan de voorkant met
makkelijk te reinigen, ingewerkte knoppen. Kies
uit modellen met enkele of variabele snelheid in
9 niveaus voor nauwkeurige controle.

Controleer de kwaliteit van uw bereidingen
tijdens de werking dankzij het transparante
deksel met geïntegreerde schraper voor
optimaal mengen en emulgeren.

Verras de
smaakpapillen
van uw klant
Gewoonweg heerlijk. Bereid de zachtste,
romigste sauzen en emulsies die je recepten
op een hoger niveau brengen.
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Kom, rotor en transparant deksel
kunnen in enkele seconden worden
gemonteerd. Alle onderdelen die in
contact komen met voedsel zijn 100%
vaatwasmachinebestendig.
De veiligheid van de operator is verzekerd,
in overeenstemming met internationale en
UL-veiligheidsnormen. Een magnetische
besturing stopt de machine direct als het
deksel wordt geopend. Voedselveiligheid
verzekerd dankzij BPA-vrije materialen en
naleving van NSF-normen.

Consistent
mixen
Continu schrapen zonder te
stoppen voor een consistente
homogenisatie dankzij de
speciale schraper in het
transparante deksel.

Wees
creatief
Bereid meerdere menuvariaties met de optionele
accessoires.

2,6 lt kom
in transparant
copolyester

Cutter mixer 2,6 lt kom

2,6 lt kom
in AISI 304 RVS

3,6 lt kom
in AISI 304 RVS

Glad
rotormes

Cutter mixer 3,6 lt kom

Snelheid

Fases

Vermogen

TPM

Snelheid

Fases

Vermogen

TPM

1

1

500 W

1500

1

1

500 W

1500

Variabel

1

750 W

500-3600

Variabel

1

750 W

500-3600

Buitenafmetingen (mm) BxDxH: 247x328x456

Buitenafmetingen (mm) BxDxH: 252x334x476
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TrinityPro
Gecombineerde CutterSnijmachines
Het hart en de ziel van groentebereiding. Een cutter en snijmachine
in één. De ideale oplossing om de laatste culinaire trends te
bereiden, zelfs in de kleinste keukens.

Design en
ervaring
Meer dan 75 jaar ervaring
in het ontwerpen van
doeltreffende oplossingen
voor voedselbereiding.

Zonder
limiet
3 opties in 1.
Pas je menu naar wens aan.
Verander eenvoudig van een
groentesnijder naar cutter mixer/
emulgator in een paar seconden,
keuze uit 22 verschillende
snijopties.

Ongeëvenaarde
resultaten
Verbaas klanten met unieke creaties, van
perfect gesneden groenten tot de zachtste
crèmes.
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Absolute
precisie
Uitzonderlijke kwaliteit bij (blokjes)
snijden en mixen. Optimaal resultaat
dankzij slimme snelheidsregeling die
de processorkop herkent en de snelheid
daarop aanpast. Variabele snelheid
groentesnijmachine 500-1200tpm en
cutter mixer 500-3600tpm.

Microtand rotormes
(inbegrepen)

Maximale kracht,
minimale ruimte
Klein maar krachtig.
Krachtige motor voor hoge
productiviteit in een betrouwbare en
toch compacte oplossing.

Optimaal
gebruik

Uitmuntende
resultaten

Maximale laadcapaciteit dankzij
uniek komontwerp met een inhoud
van 1,25 liter.

Superieure emulsies. Bereid de
gladste crèmes en sauzen, een
smaak waar klanten voor terug
zullen komen.

Snelle
bereidingen

Kwaliteit en
veiligheid

Bespaar geld en verminder
werkuren door niet langer
handmatig te snijden. Zelfs lange
groenten zijn geen probleem,
dankzij de smalle invoertrechters
(Ø 25 mm en 55 mm).

Consistente kwaliteitsresultaten.
Een geïntegreerde schraper
voor continu schrapen tijdens
de bereiding en een centrale
opening voor het toevoegen
van vloeistoffen. Vermijd
voedselbesmetting.

Verminder
afval

Zonder
moeite

Optimaal gebruik van de uitwerper
voor minder afval. Weinig afval blijft
achter.

Cutter-snijmachine 2,6 lt kom

Gemakkelijk te gebruiken,
verplaatsen en opbergen. Een
compacte plug-in-oplossing met
een intuïtief bedieningspaneel. Klein
basisoppervlak dat minimale ruimte
inneemt (afmetingen 23x32cm).

Cutter snijmachine 3,6 lt kom

Snelheid

Fasen

Vermogen

TPM

Snelheid

Fasen

Vermogen

TPM

1 speed

1

500 W

1500

1 speed

1

500 W

1500

Variable

1

750 W

500-3600

Variable

1

750 W

500-3600

Buitenafmetingen (mm) BxDxH: 348x328x527

Buitenafmetingen (mm) BxDxH: 348x334x527
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Wees
creatief
Snijden, raspen, mixen, hakken, blokjes en emulsies met
een breed gamma aan optionele accessoires.

Voor Groentensnijmachines*
Snijden

1mm tot 6mm
In alum.: 8mm en 10mm

Raspen

2mm to 4mm, 7mm

Blokjes Kit (raster + schijf)
8x8x8mm, 10x10x10mm

Gegolfd snijden

Fijn hakken

Parmezaan raspen

Blokjes hakken

3mm, 5mm

2mm, 4mm, 8mm

8x8mm, 10x10mm

Rasterborstel

Schijfhouder

(schijf niet inbegrepen)

+

Voor Cutter Mixers
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Gladde rotormessen

Micro-tand rotormessen

2,6 lt

2,6 lt

3,6 lt

* Zie prijslijst voor additionele snijschijven

3,6 lt

Essentia
Ons team staat voor u
klaar. Altijd, overal
Essentia staat voor een buitengewone Customer Care dienst, een service op maat die u
een concurrentieel voordeel bezorgt. Essentia biedt u de ondersteuning die u
nodig heeft en verzekert de vlotte werking van uw bedrijf dankzij een betrouwbaar
servicenetwerk, een reeks op maat gemaakte exclusieve diensten en een vernieuwende
technologie.
Ons uitgebreide, wereldwijde service-netwerk, telt meer dan 2.200 Authorized Service
Partners, 170.000 onderdelen en 10.000 servicemonteurs in meer dan 149 landen.

Een wereldwijd
servicenetwerk
U kunt rekenen op een uniek, uiterst
beschikbaar servicenetwerk om uw werk te
vereenvoudigen.

Verhoog de prestaties
van uw apparatuur
Een correct onderhoud volgens de Electrolux
Professional aanbevelingen is essentieel om
onverwachte problemen te voorkomen.
Electrolux Professional Customer Care
biedt een aantal op maat gemaakte
servicepakketten.
U kunt vertrouwen op de snelle verzending van
originele accessoires en verbruiksartikelen,
grondig getest door experts van Electrolux
Professional om de duurzaamheid en prestaties van
uw apparatuur en de veiligheid van de gebruiker
garanderen.

E-Tandem

Samen rijden
we verder

Bekijk
de video

voor meer informatie

Bent u op zoek naar de gebruikershandleiding
of heeft u ander ondersteunend materiaal nodig?
E-Tandem, de digitale Service van Electrolux
Professional, geeft u toegang geeft toegang tot tools
en documentatie. Scan de QR code op de machine
en verkrijg alle nodige productinformatie.
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Excellentie staat centraal in alles wat we ondernemen.
Experience
the Excellence
We
verbeteren
de prestaties van onze klanten door oplossingen te bieden die
beantwoorden
aan hun behoeften en streven naar uitmundendheid bij ons personeel,
professional.electrolux.com
onze innovaties, producten en diensten.
We maken uw werk dag na dag eenvoudiger, winstgevender en duurzamer.

Volg ons op

Nederland:
België: 		

+31 (0)20 721 96 10
+32 (0)2 620 09 20

Excellentie
met respect voor het milieu
Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd
 nze oplossingen zijn ontworpen voor een laag gebruik
O
van water, energie, detergent en lage schadelijke
emissies
 eer dan 70% van onze producten volgen de specifieke
M
milieu-eisen van onze klanten
 nze technologie is conform aan de RoHS en REACH
O
richtlijnen en voor meer dan 95% recycleerbaar
Onze productkwaliteit is 100% getest door experts.

Het bedrijf behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De foto's zijn niet contractueel bindend.

www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

