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Rekor hızda 
dilimleme, küp doğrama, 
rendeleme, kesme ve 
jülyen doğrama

TRK/K/TRS, Avrupa’nın en önemli tasarım ödüllerinden ikisi 
tarafından kabul edilmiştir: 
2007’de “Janus de I’industrie” ödülü, 
2011’de “Compasso’Oro” ödülü

Electrolux Profesyonel
TRS ve TR210 Sebze Kesme MakineleriTR210

Yüksek miktarlarda bile en iyi ve 
en hızlı sonuçları garanti eder.
Mükemmel performans

 Kolayca sökülebilen 
 kesme haznesi, 
 paslanmaz çelik silo 
 ve kesme diskleri 
 bulaşık makinesinde 
 %100 güvenli bir şekilde 
 yıkanabilir

Hassas kesim
Yükleme silosu ile
mükemmel 
sonuçlar

Dört farklı 
hazneli tüp 
boyutu 
sayesinde, uzun 
sebzeler ile kolay 
kesim ve yüksek 
verimlilik

Kolay kullanım
TR210’un yeni 
paslanmaz çelik 
arabası ile

 Günde 100 ila 1000 
 küver’den saatte 
 2100kg’a kadar 

Sessiz çalışma
ile ağır işler için 
uzun ömür 
sağlayan, güçlü 
kompakt 
endüksiyonlu 
motor

içermez

Ele
ctrolux ile

sağlıklı yemekl
er

Electrolux Mükemmelliğini keşfetmek
ve diğer fikirlerimizi incelemek için:
www.electrolux.com.tr/professional
www.electrolux.com/professional

electroluxprofesyonel

Mükemmellik
ve çevreye duyarlılık 
 Tüm Electrolux fabrikaları ISO 14001 sertifikalıdır. 

  Tüm çözümlerimiz daha az su, enerji, deterjan tüketimi 
ve çevreye daha düşük emisyon yayması hedeflenerek 
tasarlanır. 

  Ürünlerimizin %70’ten fazlası, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
ve çevresel faktörleri mutlaka dikkate alan tasarım 
özellikleri ile yenilenmiştir.

  Tüm Electrolux çözümleri ROHS ve REACH 
uyumludur ve tüm cihazlarımız %95’in üzerinde geri 
dönüştürülebilir.

  Ürünlerimizin %100’ü kalite testinden geçirilir ve 
cihazların tüm fonksiyonları uzman teknisyenler 
tarafından tek tek kontrol edilir.



Orijinal sunumlarınız için 
zengin kesme alternatifleri

Tüm bileşenlerin bulaşık makinesinde yıkanabilmesi 
sayesinde hijyen garanti altındadır.

80’den fazla farklı kesim 
seçeneği için geniş 
paslanmaz çelik disk 
yelpazesi: 
patates kızartması için 
dilimleme, rendeleme, küp 
küp doğrama, dalgalı 
kesim, jülyen doğrama ve 
mozzarella dilimleme ve 
parmesan rendeleme için 
özel diskler. 

 Üstün dilimleme patentli
 “S” biçimli bıçak sert ve 
 yumuşak sebzelerin 
 hassas şekilde 
 kesilmesini sağlar.

 Güvenli depolama
 duvara monte edilmiş 
 disk tutucuyla diskleriniz 
 güvendedir.

TRS
Hızlı performansı ile mutfakta 
kolayca harikalar yaratabilirsiniz.

Kolay yükleme
paslanmaz çelik 
hazne ile uzun ve 
büyük sebzeler

Hassas kesim 
‘Darbe’ 
fonksiyonu ile

Ergonomik tasarım 
eğimli tabanı (20 °) 
sayesinde önden 
yükleme işlemlerini 
kolayca 
yapabilirsiniz.

Artan üretkenlik, üstün kalite ve yüksek dayanıklılık: tüm 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir sebze kesme makinesi

 Kolay sökülebilir kesme 
 haznesi, paslanmaz 
 çelik kapak, silo ve 
 kesme diskleri bulaşık 
 makinesinde %100 
 güvenli bir şekilde 
 yıkanabilir.

 Günde 100 ila 800 
 küver’den saatte 
 600kg’a kadar

Su geçirmez ve 
ergonomik 
kontrol paneli 
(IP55)

Electrolux kesme 
diskleri hakkında 
daha detaylı bilgi 
almak için bu alanı 
taratın.

Sessiz çalışma 
ile ağır işler için uzun 
ömür sağlayan, 
güçlü kompakt 
endüksiyonlu motor


