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Electrolux Professional

Turvallisuus tulee ensin

BPA vapaa

Sinun terveytesi on Meille aina tärkeää

Electrolux Professional ei käytä BPA (bisfenol A) ainetta missään elintarvikkeiden 
kanssa kosketuksissa olevissa muoviosissa elintarvikesäännösten mukaisesti. 
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Electrolux Professional

Electrolux BE5 & BE8 yleiskoneet takaavat erinomaisen 
tehokkuuden sekoittamiseen, alustamiseen ja 
vatkaamiseen seuraavien ominaisuuksien ansiosta:

 ► Kiertoliikemekanismin erityinen suunnittelu, takaa 
tehokkaan ja voimakkaan sekoituksen

 ► Turvasuojuksen liike aktivoi kulhon noston ja laskun.

 ► Kiertoliikkeen nopeus on säädettävissä välillä 20 - 220 
rpm

 ► Työkalujen kiertonopeus on säädettävissä välillä 67 - 
740 rpm

 ► Työkalut suunniteltu tarkasti mukailemaan kulhoa, 
jolloin pienetkin määrät pystytään sekoittamaan 
tasaisesti

 ► Asynkroninen Moottori hiljaiseen käyttöön ja 
pidempään käyttöikään

BE8 BE5 
lisälaiteliittimellä

BE5 / BE8 
5 ja 8 litran yleiskoneet
Maksimaalista suorituskykyä, kompaktissa koossa.

 ► 100% työkalut ruostumatonta terästä

 ► 100% enemmän kestävyyttä

 ► 100% pestävissä astianpesukoneessa (työkalut, kulho 
ja roiskesuoja)

Taikinakoukku, sekoitusmela ja vispilä

3 työkalua - 100% tehokkuus
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yleiskoneet

Turvallisuus tulee ensin
Sinun terveytesi on Meille aina tärkeää. 
 ► Kulhontunnistuslaite, joka sallii koneen käynnistyä vain, kun kulho on asianmukaisesti 
asetettu paikoilleen turvasuojuksen kanssa*.

  *UNI EN 454: 2015 Elintarvikekoneet - Yleiskoneet - Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset. Tässä 
eurooppalaisessa standardissa määritellään turvallisuutta ja hygieniaa koskevat vaatimukset suunnitteluun ja 
valmistukseen  kiinteällä kulholla oleville yleiskoneille, jotka on varustettu planetaarisella työkalulla käyttäen 
kahta rinnakkaisakselia. Kulhon kapasiteetti on suurempi tai yhtä suuri kuin 5 litraa ja pienempi tai yhtä suuri 
kuin 200 L.

 ► Kestävä ja luotettava rakenne. Läpinäkyvä turvasuojus on valmistettu materiaalista, 
joka on BPA vapaa: kestää iskut, pysyy kirkkaana ja vahvana jopa satojen 
astianpesukertojen jälkeen

 ► Electrolux Professional ei käytä BPA (bisfenol A) ainetta elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksissa olevissa muoviosissa elintarvikesäännösten mukaisesti. 

 ► Kaksoiskahva 8 litran 
kulhossa (yksi kahva 5 L 
mallissa)

 ► Vahva metallinen 
lisälaiteliitin, kestää 
kovaa käyttöä (valitut 
mallit)

 ► Tehokas tahdistamaton 
moottori takaa hiljaisen 
käytön ja pitkän 
kestävyyden

 ► Turvasuojus on 
helposti irrotettavissa 
puhdistusta varten

 ► Jauha lihaa tai valmista 
pastaa eri lisävarusteilla 
(saatavissa 
lisälaiteliittimellä oleviin 
malleihin)

 ► Ergonomisella 
nopeudenvalitsimella 
saadaan nopeus 
säädettyä tarkasti 
välille 20 - 220 rpm

 ► Läpinäkyvä turvasuojus, 
innovatiivisella 
muotoilulla, jonka 
ansioista aineita 
on helppo lisätä 
sekoituksen aikana
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Electrolux Professional

XBE / XBM pöytämallit
10 ja 20 L yleiskoneet
Electrolux tarjoaa laajan valikoiman yleiskoneita, aina 5 litrasta 80 litraan 
asti. Laitteet ovat suunniteltu vastaamaan ammattikeittiöiden tiukkoihin 
vaatimuksiin.

XBE10

 ► Kaikenlaisten taikinoiden alustamiseen, lihan ja 
kastikkeen sekoittamiseen ja kerman vatkaamiseen

 ► Elektroninen tai mekaaninen nopeudensäätö (riippuu 
valitusta mallista)

 ► Tehokas, taajuusmuuntajalla varustettu moottori 
säätää kiertomekanismin tarkasti välille 26 – 180 rpm 
(10 L mallit) ja 30 – 180 (20 L mallit).

 ► Tehokas tahdistamaton moottori takaa hiljaisen 
käytön ja pitkän kestävyyden

 ► Mallit ovat myös saatavilla lisälaiteliittimellä
 ► Vesisuojattu järjestelmä ja käyttöpaneeli, varustettuna 
0-59 minuutin ajastimella

XBE20



Taikinakoukku, sekoitusmela ja vispilä
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yleiskoneet

RST jalusta (valitut mallit)

Kosketuspainikkeilla oleva 
käyttöpaneeli

Läpinäkyvä 
turvasuojus (10 L)

Irrotettava syöttösuppilo

 ► Vesisuojattu, kosketuspainikkeilla varustettu 
käyttöpaneeli on ergonominen ja helppo käyttää

 ► Helposti irrotettava RST turvasuojus on varustettuna 
syöttösuppilolla (20 L)

 ► Kahva kulhon nostoon ja laskuun (20 L)
 ► Turvalaite pysäyttää koneen välittömästi jos 
turvasuojus ei ole kunnolla paikoillaan tai kulhoa 
lasketaan

 ► Turvasuojuksen liike nostaa tai laskee kulhoa ja 
pysäyttää samalla moottorin (10 L mallit)

 ► Turvasuojus on helppo irrottaa puhdistusta varten
 ► RST jalusta saatavilla (valitut mallit)
 ► Korkeussäädettävät jalat takaavat laitteen vakauden

 ► Varustettu ruostumatonta terästä olevalla kulholla 
ja kolmella työkalulla: vispilä, sekoitusmela ja 
taikinakoukku

 ► Työkalut pyörivät säädettävällä nopeudella (82 – 
570 rpm 10 L mallit ja 73 – 440 rpm 20 L mallit)

 ► 10 L lisäkulho työkaluilla on saatavissa 
lisävarusteena 20 L malleihin

Lisäkulho työkaluilla

Turvallisuus tulee ensin
Sinun terveytesi on Meille aina tärkeää. 
 ► BPA vapaa läpinäkyvä turvasuojus on kiinni 
RST ritiläsuojassa, jonka ansiosta jauhomaisten 
tuotteiden leviäminen on minimoitu (20L).

 ► Kulhontunnistuslaite, joka sallii koneen 
käynnistymisen vain kun kulho on asetettu paikoilleen 
turvasuojuksen kanssa*. 

  *UNI EN 454: 2015 Elintarvikekoneet - Yleiskoneet - Turvallisuus- 
ja hygieniavaatimukset. Tässä eurooppalaisessa standardissa 
määritellään turvallisuutta ja hygieniaa koskevat vaatimukset 
suunnitteluun ja valmistukseen  kiinteällä kulholla oleville yleiskoneille, 
jotka on varustettu planetaarisella työkalulla käyttäen kahta 
rinnakkaisakselia. Kulhon kapasiteetti on suurempi tai yhtä suuri kuin 
5 litraa ja pienempi tai yhtä suuri kuin 200 L.

 ► Kestävä ja luotettava rakenne. Läpinäkyvä 
turvasuojus on valmistettu materiaalista, joka on BPA 
vapaa: kestää iskut, pysyy kirkkaana ja vahvana jopa 
satojen astianpesukertojen jälkeen (10L).

 ► Electrolux Professional ei käytä BPA (bisfenol A) 
ainetta elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevissa 
muoviosissa elintarvikesäännösten mukaisesti. 
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Electrolux Professional

XBE / XBM / MBE  
lattiamallit
20, 30 ja 40 L yleiskoneet
20/30/40 L ammattiyleiskoneet ovat oleellinen tuoteperhe keittiöille, jotka 
käyttävät tuoreita raaka-aineita taikinapohjien, kermojen, vaahtojen ja 
kaikenlaisten sekoitusten valmistamiseen.

 ► Tehokas tahdistamaton moottori takaa hiljaisen 
käytön ja pitkän kestävyyden

 ► Elektroninen tai mekaaninen nopeudensäätö (riippuu 
valitusta mallista)

 ► Kiertoliikkeen nopeus on säädettävissä välillä 30 - 180 
rpm

 ► Varustettu ruostumatonta terästä olevalla kulholla 
ja kolmella työkalulla: vispilä, sekoitusmela ja 
taikinakoukku

 ► Työkalut pyörivät säädettävällä nopeudella 73 - 440 
rpm

 ► Vesisuojattu järjestelmä ja käyttöpaneeli, varustettuna 
0 - 59 minuutin ajastimella

 ► Turvalaite pysäyttää koneen välittömästi jos 
turvasuojus ei ole kunnolla paikoillaan tai kulhoa 
lasketaan

 ► Lisäkulho työkaluilla on saatavissa lisävarusteena
 ► Pyöräsarja ja kulhovaunu lisävarusteena

XBM20 XBM30

20 / 30 L yleiskoneet
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yleiskoneet

Turvasuojukset Kiertomekanismi

RST jalusta 
(lisävaruste/valitut mallit)

Pyöräsarja

 ► BPA vapaa läpinäkyvä turvasuojus ja RST turvaritilä 
voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten

 ► Irrotettava RST turvasuojus on varustettuna 
syöttösuppilolla

 ► Kahva kulhon nostoon ja laskuun

 ► RST jalusta saatavilla (valitut mallit)
 ► Yleiskoneita ovat helppo liikutella lisävarusteena 
saatavan pyöräsarjan ansiosta

 ► Mallit ovat myös saatavilla lisälaiteliittimellä

MBE40

3 työkalua: taikinakoukku, sekoitusmela, vahvistettu vispilä (MB/
MBE40)

 ► Suunniteltu erityisesti voimakkaaseen taikinan 
vaivaamiseen sekä sekoittamiseen ja vatkaamiseen

 ► Tehokas tahdistamaton moottori takaa hiljaisen käytön ja 
pitkän kestävyyden

 ► 3 nopeutta (40, 80 ja 160 rpm) ja elektroninen 
säädettävä nopeus 30 - 175 rpm sekä ajastin (0-59 
min.)

 ► Varustettu ruostumatonta terästä olevalla kulholla ja 
kolmella työkalulla: vahvistettu vispilä, sekoitusmela ja 
taikinakoukku

 ► Työkalut pyörivät säädettävällä nopeudella 94 – 540 rpm
 ► Irrotettava RST turvasuojus on varustettuna 
syöttösuppilolla

 ► BPA vapaa läpinäkyvä turvasuojus ja RST turvaritilä 
voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten.

 ► Turvalaite pysäyttää koneen välittömästi jos turvasuojus 
ei ole kunnolla paikoillaan tai kulhoa lasketaan

 ► Kulhovaunu ja lisäkulho työkaluilla saatavissa 
lisävarusteena

40 L yleiskone

Turvallisuus tulee ensin
Sinun terveytesi on Meille aina tärkeää. 
 ► BPA vapaa läpinäkyvä turvasuojus on kiinni 
RST ritiläsuojassa, jonka ansiosta jauhomaisten 
tuotteiden leviäminen on minimoitu.

 ► Kulhontunnistuslaite, joka sallii koneen käynnistyä 
vain kun kulho on oikein asetettu paikoilleen 
turvasuojuksen kanssa*

  * UNI EN 454: 2015 Elintarvikekoneet - Yleiskoneet - Turvallisuus- 
ja hygieniavaatimukset. Tässä eurooppalaisessa standardissa 
määritellään turvallisuutta ja hygieniaa koskevat vaatimukset 
suunnitteluun ja valmistukseen  kiinteällä kulholla oleville yleiskoneille, 
jotka on varustettu planetaarisella työkalulla käyttäen kahta 
rinnakkaisakselia. Kulhon kapasiteetti on suurempi tai yhtä suuri kuin 
5 litraa ja pienempi tai yhtä suuri kuin 200 L.
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Electrolux Professional

BMX60S  XBE80S  

BMX / BMXE / XBE 
60 ja 80 L yleiskoneet
60/80 L korkeatehoiset, voimakkaat ja vahvarakenteiset yleiskoneet 
ovat suunniteltu todella kovaan käyttöön.

 ► Tehokas tahdistamaton moottori takaa hiljaisen käytön 
ja pitkän kestävyyden

 ► Elektroninen, elektromekaaninen tai mekaaninen 
nopeudensäätö (riippuu valitusta mallista). Säädettävä 
nopeus välillä 20 – 180 rpm

 ► Varustettu ruostumatonta terästä olevalla kulholla ja 
kolmella työkalulla: RST vispilä, vahva sekoitusmela ja 
RST taikinakoukku

 ► Työkalut pyörivät säädettävällä nopeudella 62 – 560 
rpm

 ► Käyttöpaneeli ajastimella, kulhovalolla, on/off 
kytkimellä ja nopeudenvalitsimella

3 työkalua

Turvallisuus tulee ensin
Sinun terveytesi on Meille aina tärkeää. 
 ► BPA vapaa läpinäkyvä turvasuojus on kiinni 
RST ritiläsuojassa, jonka ansiosta jauhomaisten 
tuotteiden leviäminen on minimoitu.

 ► Kulhontunnistuslaite, joka sallii koneen käynnistyä 
vain kun kulho on oikein asetettu paikoilleen 
turvasuojuksen kanssa*

  * UNI EN 454: 2015 Elintarvikekoneet - Yleiskoneet - Turvallisuus- 
ja hygieniavaatimukset. Tässä eurooppalaisessa standardissa 
määritellään turvallisuutta ja hygieniaa koskevat vaatimukset 
suunnitteluun ja valmistukseen  kiinteällä kulholla oleville yleiskoneille, 
jotka on varustettu planetaarisella työkalulla käyttäen kahta 
rinnakkaisakselia. Kulhon kapasiteetti on suurempi tai yhtä suuri kuin 
5 litraa ja pienempi tai yhtä suuri kuin 200 L.
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yleiskoneet

KulhovaloMekaaninen 
nopeudensäätövariation

Lisävarusteita yleiskoneisiin

Täydellinen valikoima

 ► Turvalaite pysäyttää koneen välittömästi jos 
turvasuojus ei ole kunnolla paikoillaan

 ► Moottoroitu kulhon liike (valitut mallit)
 ► Mallit saatavilla lisävarusteliittimellä ja laajalla 
lisävarustevalikoimalla

 ► Kulhovaunu helpottaa kulhon liikuttelua (vakiona 80 L)

Yleiskoneet, kapasiteetti: 5 L 8 L 10 L 20 L 20 L 30 L 40 L 60 L 80 L

Koukku, kg * 1,5 2,5 3,5 6 6 7 10 20 25

Vispilä, kananmunat** 10 14 18 32 32 50 70 100 120

Pöytämalli • • • •

Lattiamalli • • • • •

* Koukku: jauhon määrä (kg) taikinaan (60% nestepitoisuus) ** Vispilä: max. munanvalkuaisten määrä

Lihamylly Vihannesleikkuri Paseerauslaite



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.
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Tutustu Electroluxin tuotteisiin ja
palveluihin tarkemmin osoitteessa
www.electrolux.fi/professional
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Seuraa meitä


