
Turbo mixers
RVS vloerconstructie met

afneembare mixerbuis voor soep.
1600 rpm, 1 snelheid
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603670 (DTBX130S1V) turbomixer. RVS
vloerconstructie met
afneembare mixerbuis
voor soep. 1600 rpm, 1
snelheid

603671 (DTBX130P1V) turbomixer. RVS
vloerconstructie met
afneembare mixerbuis
voor puree. 1600 rpm, 1
snelheid

Vervaardigd volledig uit roestvrij staal. Gemonteerd op een
roestvrij stalen mobiele stand. Hoogte instelbaar bij installatie.
Aanpasbaar aan alle recipient-vormen. Veiligheidsinstelling laat
het starten van de machine enkel toe in werkopstelling. Uitgerust
met een turbine die de stroom van de vloeistof versnelt voor een
fijnere vermaling. Hoofd van de vermaler bedekt met een
beschermingsring. Mixerbuis is verwijderbaar zonder gereedschap
en demonteerbaar in separate delen: buis, as, lager en rotor. 1
snelheid: 1600rpm. Het touch button controle paneel heeft een
IP65 protectie met laag voltage niveau.

Belangrijkste Gegevens
• Turbo menger wordt gebruikt voor het

mixen, reduceren and emulgeren van
groente- en vissoep, fruit- en groentepuree,
dunne deegsoorten en sausen, direct in de
kookketel.

• Blender is gemonteerd op een mobiele
roestvrijstalen trolley hoogte verstelbaar
de installatie.

• Mixer buis is eenvoudig te verwijderen
zonder gereedschap en kan worden
gedemonteerd in aparte delen: buis, as,
lagers en rotor.

• De turbine versnelt de stroming van de
vloeistof over de waaier voor een groter
debiet en fijnere maling.

• Veiligheidsinrichting kan de machine
beginnen nadat het in een werkstand.

• Voorzien van beschermring om de snijkop
af te schermen.

• Geschikt voor pannen tot 700 liter
vloeibaar product of tot 200 kg aardappelen.

Constructie
• Voor maximale duurzaamheid volledig

vervaardigd uit RVS.
• Vermogen: 1500 Watt.
• IP65 aanraakknop bedieningspaneel.
• [NOT TRANSLATED]

Optionele Accessoires
• soeprooster voor

turbomixer
PNC 653507 ❑

• kit braadpan voor turbo
mixer

PNC 653521 ❑
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Front aanzicht

Zij aanzicht

EI = Elektrische
aansluiting

Boven aanzicht

Elektrisch
Voltage:

603670 (DTBX130S1V)
220-240/380-415 V/3 ph/50
Hz 

603671 (DTBX130P1V)
220-240/380-415 V/3 ph/50
Hz 

Totaal vermogen: 1.5 kW 

Capaciteit:
Capaciteit (max.) 700 Litre 

Algemene Gegevens:
Afmetingen, extern,
breedte: 689 mm 
Afmetingen, extern,
diepte: 1600 mm 
Afmetingen, extern,
hoogte: 1278 mm 
Koud water deeg: 90 


