
E-Tandem

TBX Pro - TBM150 
Turbomengers
Turbomengers zijn de beste keuze voor het mengen, malen, 
fijnhakken of emulgeren van grote hoeveelheden soep, 
puree, vloeibaar deeg, saus enz.

TBX Pro
tot 700lt

TBX Pro:

TBM150 
tot 1000 lt

Pro: flexibiliteit 
Eenvoudig aan te passen aan elk type kookketel of braadslede. Kan zowel 
vloeistoffen als dikke bereidingen verwerken: groentesoepen, sauzen, poeder 
mix en zelfs huisgemaakte aardappelpuree.

Pro: eenvoudige bediening
Het apparaat verplaatsen, in de hoogte verstellen en gebruiken in eender welk 
type pot/pan kan makkelijk door slechts 1 persoon gedaan worden.

Pro: makkelijk schoonmaken
Alle componenten zijn in roestvrij staal, makkelijk te demonteren 
en vaatwasmachinebestendig (behalve lagers).

Pro: duurzaamheid en resultaten
Het roestvrijstalen apparaat verwerkt in een recordtempo tot 700 liter 
ingrediënten, rechtstreeks in de kookketel.



Variabele snelheid
van 630 tot 1700 tpm in 20 niveaus, 
driefasig.
Voor alle soorten bereidingen, diktes 
en kookrecipiënt.en.

Motor alleen: buis & accessoire(s) 
apart te bestellen

Dubbele snelheid 
850/1700 tpm, driefasig.

Motor alleen: buis & accessoire(s) 
apart te bestellen

1 snelheid 
1650 tpm, driefasig

Klaar voor gebruik:
buis en soepaccessoire inbegrepen.

Optionele accessoires voor TBX Pro

TBX Pro

Lange buis 568 mm

Standaard buis 448 mm

Korte buis 348 mm

Soep accessoire voor 
kookketels

Soep accessoire voor 
braadsledes

Soep raster Ø 19 mm

Soep raster Ø 8-10 mm

Soep raster Ø 6-8mm
(inbegrepen in soep accessoire)

Puree accessoire voor 
kookketels

Puree accessoire voor 
braadsledes

 Turbomengers

Model Snelheid Tpm Vermogen Voedselconsistentie

TBX Pro 1 1600 1500 W vloeistoffen en half vloeibaar (soep, lopend deeg)

TBX Pro 2 850/1700 2200 W vloeistoffen, half vloeibaar en poeder mix 

TBX Pro variabel van 630 tot 1700 1500 W vloeistoffen en dikke bereidingen (puree)

 Buitenafmetingen (BxDxH) 628x1556x1122mm

Model Snelheid Tpm Vermogen Voedselconsistentie
TBM150 1 1650 3000 W vloeistoffen tot 1000 lt
TBM150 2 830/1600 4500 W vloeistoffen en puree (dikke bereidingen)
 Buitenafmetingen (BxDxH) 664x1852x1475mm


