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600313 (DBPU750) MOTOR BLOK 750W

Belangrijkste Gegevens
• Veiligheid functie moet beide handen om

de mixer te beginnen (geen volt release
systeem).

• Motor-unit op vlakke basis.
• Geleverd met:-ruimtebesparende wandsteun

bij opslag.
• Licht van gewicht, ergonomische grip en

instelbare snelheden maken de voorbereiding
taken snel en gemakkelijk.

• Rode indicator voor oververhitting.
• Voor gebruik in kookketels tot 270 - 290

liter, afhankelijk van de lengte van de
staafmixer.

• Bajonetsysteem voor het snel en eenvoudig
verwisselen van opzetstukken.

• Geschikt voor 50 tot 300 maaltijden per
service.

Constructie
• Vermogen: 750 Watt.
• Maximum snelheid 10000 tpm.
• Motor heeft een air koelsysteem en is

beschermd tegen oververhitting (in geval
van lange intensieve werk).

• Electronische controle van de snelheid,
voor het juiste vermogen bij de werklast
van dat moment.

• Waterbeschermde motorunit (bediening
IP55,en de hele machine IP34).

Optionele Accessoires
• - NOT TRANSLATED - PNC 650108 ❑

• RVS buis 353mm voor
draagbare mixer

PNC 650132 ❑

• RVS buis 453mm voor
draagbare mixer

PNC 650133 ❑

• RVS buis 553mm voor
draagbare mixer

PNC 650134 ❑

• RVS buis 653mm voor
draagbare mixer

PNC 650135 ❑

• verstelbare rail voor ketels
diameter 375 mm tot 650
mm

PNC 653292 ❑

• draagstructuur voor
draagbare mixer in
containers (kan enkel
gebruikt worden met
staafbevestiging)

PNC 653294 ❑
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Front aanzicht

Zij aanzicht

EI = Elektrische
aansluiting

Boven aanzicht

Elektrisch
Voltage:

600313 (DBPU750) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz 
Aangesloten vermogen:

600313 (DBPU750) 0.75 kW 
Totaal vermogen: 0.75 kW 

Algemene Gegevens:
Afmetingen, extern,
breedte: 138 mm 
Afmetingen, extern,
diepte: 120 mm 
Afmetingen, extern,
hoogte: 340 mm 
Transport gewicht: 3.66 kg 


