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Sauvasekoittimet
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Electrolux Professional

Bermixer Pro sarja 
Kannettavat sauvasekoittimet
Bermixer sauvasekoittimet ovat tehokkaita ja vankkarakenteisia, sekä 
keveytensä ansiosta erittäin helppokäyttöisiä. Sauvasekoittimilla 
sekoitat ja vatkaat kaikkialla keittiössä!

Bermixer Pro Combi

 ► Poikkeuksellisen kevyt: paino alle 4 kg!
 ► RST varsi leikkuriosalla on ideaalinen jälkiruokien, 
keittojen, kastikkeiden ja soseiden valmistukseen

 ► Vispilä soveltuu erinomaisesti kerman ja 
munanvalkuaisten vatkaamiseen, tai majoneesin 
valmistamiseen

 ► Elektroninen nopeudensäätö välillä 500 - 10000 
kierrosta minuutissa täydellä kuormalla

 ► SMART Speed Control: automaattinen 
nopeudensäätöjärjestelmä takaa tasaisen nopeuden 
riippumatta sekoitettavan tuotteen rakenteesta. 
Vähemmän tärinää ja ääntä, enemmän 
kestävyyttä!

 ► Kaikki osat ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja
 ► Erityinen seinäteline sekoittimen ja työkalujen 
säilytykseen, kun ne eivät ole käytössä

Seinätuki kuuluu vakiona 
laitteen toimitukseen
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paino alle

4 kg!



Lisävarusteet
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sauvasekoittimet

 ► Kaksinkertainen ilmajäähdytysjärjestelmä takaa 
pidemmän käyttöajan ilman ylikuumenemista

 ► Merkkivalo ylikuumenemiselle, joka syttyy silloin jos 
laitetta käytetään väärin

 ► Teräsuojan erityinen reunarakenne suojaa roiskeilta
 ► Ergonominen kahva mahdollistaa laitteen mukavan 
käytön

 ► Helppokäyttöinen käyttöpaneeli nopeudensäädöllä 
ja merkkivalolla

 ► RST varren kiinnitys moottoriyksikköön helposti 
“Bayonet” järjestelmällä

Kaikki osat ovat irrotettavissa ilman työkaluja

Ergonominen kahva Vahvistettu “Bayonet”
järjestelmä

 ► Kaikki ruuan kanssa kosketuksissa olevat osat ovat 
100% pestävissä astianpesukoneessa

Teräsuojan erityinen 
reunarakenne

Ilmajäähdytysjärjestelmä

 ► Säädettävä 
kisko, jonka avulla 
sauvasekoitin 
saadaan asetettua 
haluttuun 
kohtaan astiassa 
(käytetään yhdessä 
kannattimen 
kanssa)

 ► Kannatin, 
jolla saadaan 
sauvasekoitin 
tuettua astiaan



Purkaminen ilman työkaluja Teräsuojus
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Electrolux Professional

Speedy mixer sarja 
Kannettavat sauvasekoittimet
Speedy mixer sauvasekoittimet ovat monikäyttöisiä ja helppoja 
käsitellä, ja niiden avulla valmistat monia ruokalajeja nopeasti ja 
helposti.

 ► 250 W moottori on saatavissa joko yhdellä tai 
säädettävällä nopeudella (max. nopeus 15000 
rpm)

 ► Moottoriyksikkö ja varsiosa voidaan irrottaa ilman 
työkaluja puhdistusta varten

 ► Varsi ja terä ovat valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä ja moottoriosa on erityismuovia, joilla 
taataan laitteen kestävyys

 ► Säädettävällä nopeudella olevalle mallille on 
saatavissa vispilä lisävarusteena

 ► Erinomainen työkalu pienten määrien keittojen, 
kastikkeiden soseiden ym. valmistamiseen

 ► Ergonominen kahva mahdollistaa täydellisen 
kontrollin laitteeseen ilman ylimääräistä rasitusta

Speedy mixer
(Jopa 15000 rpm)

Malli SMT20W25 SMT25W25 SMVT20W25 SMVT25W25

Teho (W) 250 W 250 W  
Säädettävä Nopeus

Varsi (cm) 20 cm 25 cm 20 cm 25 cm

Paino (kg) 1,4 kg 1,45 kg 1,4 kg 1,45 kg

Kapasiteetti Ideaalinen pienille annoksille

20 cm 20 cm25 cm 25 cm
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sauvasekoittimet

Täydellinen valikoima

Bermixer PRO Plus  
(Jopa 9000 rpm)

Bermixer PRO Turbo  
(Jopa 10000 rpm)

Malli BP3535 BP3545 BP4535 BP4545 BP4555 BP5545 BP5555 BP6545 BP6555 BP6565 BP7555 BP7565

Teho 350 W 450 W 550 W 650 W 750 W

Varsi 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm 55 cm 45 cm 55 cm 45 cm 55 cm 65 cm 55 cm 65 cm

Max.
Kapasiteetti  30 L 50 L 80 L 100 L 120 L 150 L 170 L 200 L 220 L 240 L 270 L 290 L
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Bermixer PRO Combi 
( jopa 9000 rpm)

 Bermixer PRO Turbo Combi 
( jopa 10000 rpm)

Malli BPW3545 BPW4545 BPW4555 BPW5545 BPW5555 BPW6555 BPW6565 BPW7555 BPW7565

Teho 350 W 450 W 550 W 650 W 750 W

Varsi 45 cm 45 cm 55 cm 45 cm 55 cm 55 cm 65 cm 55 cm 65 cm

Max.
Kapasiteetti  50 L 100 L 120 L 150 L 170 L 220 L 240 L 270 L 290 L
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Electrolux Professional

TBX120/130 - TBM150
Tehosekoittimet
Tehosekoitin on oikea valinta suurten annosten sekoittamiseen, 
hienontamiseen, jauhamiseen tai vatkaamiseen oli sitten kyse keitoista, 
soseista tai kastikkeista.

 ► Lattialla vapaasti seisovat, irrotettavat, turbiinipäällä 
varustetut putkisekoittimet lisäävät tuotteiden 
läpimenoa ja antavat parhaan mahdollisen 
jauhatustuloksen

 ► Voit valita keittoversion nesteille ja seoksille ja 
soseversion paksummille tuotteille

 ► Esivalmistelut voi suorittaa suoraan keittoastioissa 
 ► Monipuolinen, sopii kaikille kattilamuodoille pyöreistä 
ja suorakulmaisista puolipallon muotoisiin

 ► Voidaan käyttää myös paistinpannuissa (30 cm 
syvissä), kun laitteessa on erikseen tilattu varustesarja 
paistinpannuille (vähintään 20 cm nestettä)

 ► Sekoitin on asennettu pyörillä varustettuun, 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuun vaunuun, 
jolloin sen liikutteleminen keittiössä helpottuu

 ► Vankka RST rakenne kestää myös valmistustilojen 
kosteita olosuhteita

 ► Käyttöturvallisuus on taattu. Lepoasennossa 
aktivoituvat turvalaitteet ja suojarenkaat jauhatuspään 
ympärillä suojaavat käyttäjää

Malli Nopeus RPM Teho

TBX120 1 Nopeus 1200 900 W

 Ulkomitat (lxsxk): 640x1625x1330mm

Malli Nopeus RPM Teho

TBX130 1 Nopeus 1200 1500 W

TBX130 2 Nopeus 850 -1700 2200 W

 Ulkomitat (lxsxk): 689x1600x1278mm

Malli Nopeus RPM Teho

TBM150 1 Nopeus 1600 3000 W

TBM150 2 Nopeus 830 -1660 4500 W

 Ulkomitat (lxsxk): 664x1852x1475mm

TBM150TBX120
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sauvasekoittimet

Ergonominen kahva

Sosevarsi

 ► Ergonominen, pitävä kädensija helpottaa varren nostamista ja 
laskemista

 ► Työasento on käytön aikana vakaa itsekannattavan laitteiston ansiosta
 ► Kosketuspainikkeilla varustettu ohjauspaneeli on suojattu vesisuihkuilta
 ► 1-nopeuksisessa mallissa on käynnistyspainike ja digitaalinen ajan asetus, 
2-nopeuksisessa mallissa on 1 tai 2 nopeuden valinta, käynnistyspainike, 
digitaalinen ajan asetus ja pulssipainike

 ► Keittoja ja kastikkeita sekoittava tehosekoitin on helposti muutettavissa 
paksuille tuotteille tarkoitetuksi sekoittimeksi lisävarusteena saatavalla 
sosesarjalla

 ► Herkät kalakeitot voidaan myös sekoittaa lisävarusteena saatavalla 
kalaritilällä, joka ei riko paloja

 ► Sekoitinvarret voidaan irrottaa ilman työkaluja, ja ne ovat 100% 
pestävissä astianpesukoneessa (TBX120/130)

 ► Erillisosia ovat varsi, akseli, laakeri ja roottori, jotka kaikki voidaan 
purkaa helposti ilman työkaluja puhtaanapitoa varten epäpuhtauksien 
estämiseksi

Valitse oikein
Lopputulos Tyyppi Määrä Laite

Keitot, nesteet, seokset

syvä astia, jossa on yli 30 cm 
nestettä

max. 500 L nestettä TBX120 Soup

max. 700 L nestettä TBX130 Soup

max. 1000 L nestettä TBM150

matala astia, jossa on 
vähemmän kuin 30 cm 

nestettä

TBX120 Soup + paistinpannun varustesarja (lisävaruste) 
min. 20 cm nestettä

TBX130 Soup + paistinpannun varustesarja (lisävaruste) 
min. 30 cm nestettä

Soseet perunat
perunoita max. 100 kg TBX120 Purée

perunoita max. 200 kg TBX130 Purée
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Tutustu Electroluxin tuotteisiin ja
palveluihin tarkemmin osoitteessa
www.electrolux.fi/professional
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Seuraa meitä

Erinomaisuutta
ympäristö huomioiden

 Kaikilla tehtaillamme on ISO 14001 -sertifikaatti

 Kaikki ratkaisumme on suunniteltu kuluttamaan vähän energiaa,
 vettä ja puhdistusaineita sekä vähäpäästöisiksi.

 Viime vuosien aikana yli 70 % tuotteistamme on päivitetty    
 ominaisuuksilla, jotka on suunniteltu asiakkaiden tarpeet ja ympäristö  
 huomioiden.

 Tuotteemme noudattavat ROHS- ja REACH-asetuksia ja ovat 
 yli 95 %:sti kierrätettävissä.

 Asiantuntijat ovat testanneet kaikki tuotteemme 100 %:sti.


