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BERNHARD MOE AS 
 U t s t y r s l e v e r a n d ø r  t i l  d e t  p r o f e s j o n e l l e  k j ø k k e n  

Forblander  -  Stavmikser 

Alle priser eks. mva og miljøgebyr, frakt fra Trondheim. 

Mikseren er designed slik at den er sikker i bruk. Håndtaket er ergonomisk 
utført (bilde 1) og kontroll-knappene er vanntette (bilde 2). 
 
Av sikkerhetshensyn er alle modeller utstyrt med sikkerhetsknapp, av-på kontroll-
knapp og kontinuerlig gange med låse-knapp (bilde 2) 
 
Motorens ventilasjon er plassert langt oppe på motorhuset for å unngå at ingredi-
enser kommer i kontakt med motoren under bruk (bilde 1) 
 
Knivhuset er lett å ta av og er dobbel-forseglet for vanntetthet, og garanterer  
hygienisk og lang holdbarhet (bilde 4) 
 
Kniven er i en del, rustfritt stål, og er formstøpt med plast for best mulig hygiene. 
Knivens design gir maksimal hastighet og kvalitet under bruk (bilde 4) 
 
Hver mikser leveres med utstyr for å oppbevare mikseren på vegg (bilde 3) 
 
Tekniske spesifikasjoner: 
Stavlengde   450 mm  Kapasitetsområde 3 - 100 Liter 
Total lengde   840 mm  Vekt 4,9 kg  
Diameter   125 mm  230V/50hz/1-fas/450W  

Bilde 1 

Bilde 2 

Bilde 3 

Bilde 4 

Fast hastighet 9. 500 rpm 
Variabel hastighet 1. 500 - 9. 500 rpm 

MP450 
MP450VV 

 

Også i større og mindre utgaver, eller med visp eller kombinert med kniv og visp. 

www.robot-coupe.fr 

Justerbart stativ for montering på beholdere, kasseroller mm. 
Gjør det enkelt å tilberede store mengder.  
Lett å rengjøre. 3 forskjellige størrelser. 

Stativ for beholdere 

For beholdere med diam. 330 -     650 mm 
For beholdere med diam. 500 - 1. 000 mm 
For beholdere med diam. 850 - 1. 300 mm 

 

Vårt firma Bernhard Moe Eftf. AS er leverandør av maskiner, utstyr og rustfri innredning  
til det profesjonelle kjøkken. Vi importerer direkte fra en rekke fabrikker ute i Europa og 

kan i de fleste tilfeller tilby gode produkter og vilkår. Vi har egen serviceavdeling. 
 

Nedenfor finner du tilbud på forblandere - stavmiksere fra Robot Coupe.  
Vi har flere oppdrettere som kunder, de benytter Robot Coupe stavmiksere som forblander til sine anlegg.  

 
Vi står gjerne til Deres tjeneste, hilsen Bernhard Moe Eftf. AS 
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