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Wybierz swój zestaw Robot Coupe

Jak wybrać swój zestaw?
1. Rodzaj przygotowania
2. Liczba posiłków

Przedszkole/Mała 
stołówka szkolna 

40-100

Duża stołówka przed-
szkolna/Standardowa 

stołówka szkolna 
100-300

Duża stołówka  
szkolna 

300-1000

Usługi cateringowe 
nastawione na szkoły  

i przedszkola

Przetwarzanie warzyw 
i owoców CL 20

CL 50 
+ Zestaw tarcz do kuchni 

polskiej

CL 55 
+ Zestaw tarcz do kuchni 

polskiej

CL 60 
+ Zestaw tarcz do kuchni 

polskiej

Mielenie, 
rozdrabnianie, 
mieszanie, wyrabianie

R 7 R 8 R 15 R 20

Zupy, sosy i dresingi Mini MP 190 Combi
CMP 300 Combi

Mini MP 190 Combi
MP 450 Ultra Combi

Mini MP 190 Combi
MP 450 Ultra Combi

MP 550 Ultra

Mini MP 190 Combi
MP 450 XL FW Ultra 

MP 550 Ultra

Soki ze świeżych 
owoców i warzyw J 80 Buffet J 100 J 100 J 100

Diety specjalne Blixer 4 Blixer 5 - -

Rodzaj  
przygotowania

Liczba 
posiłków

SZKOŁASZKOŁA



Wybierz swój model: 

Szatkownice Błyskawicznie przetwarzaj duże ilości owoców 
i warzyw!

• Serwuj uczniom świeże i pożywne posiłki oferując warzywa i owoce w różnych kształtach i rozmiarach.
•  Szatkowanie, karbowanie, ścieranie, krojenie w cienkie paski, kostkę oraz frytki: ostrza tarcz o wysokiej precyzji i ostrości 

gwarantują doskonałe rezultaty za każdym razem.
• Świetne rozwiązanie, aby zredukować koszty pracy i podnieść produktywność.

CL 55 Stanowisko Robocze - 400V/50/3
W zestawie:  • Zestaw 16 tarcz tnących 

• Otwory wsadowe: automatyczny  
   i z popychaczem 
• Zestaw puree z ziemniaków 
• Regulowany wózek GN 1x1

CL 60 Stanowisko Robocze - 400V/50/3
W zestawie:  • Zestaw 16 tarcz tnących 

• Otwory wsadowe: automatyczny,  
   z popychaczem oraz z 4 podajnikami 
• Zestaw puree z ziemniaków 
• Wózek stanowiska roboczego 
• Wózek Ergo Mobile

300 do  
1000

Nawet do 
1000 lub 

więcejZawiera zestaw 
16 tarcz  
tnących 
MultiCut

Zawiera zestaw 
16 tarcz  
tnących 
MultiCut

CL 30 Bistro - 230V/50/1 CL 50 - 230V/50/1

40 do  
100

100 do  
300



20 do  
100

100 do  
300

Nawet do 
1000 lub 

więcej

300 do  
1000

Wybierz swój model: 

•   W wielu kuchniach niezbędna jest obróbka taka jak: mieszanie, siekanie, miksowanie i wyrabianie ciasta. Dzięki cutter-
wilkowi możesz to wszystko zrobić w jedną chwilę.

•  Oszczędzaj czas przy codziennej obróbce mięsa, przygotowaniu past śniadaniowych z jajek, przygotowaniu kotletów 
rybnych i drobiowych, pasztetów, koktajli oraz ciasta drożdżowego lub sernika. 

• Osiągaj dokładny i jednakowy rezultat w krótkim czasie!

R 7 - 400V/50/3

R 15 - 400V/50/3

R 8 - 400V/50/3

R 20 - 400V/50/3

7.5 L

15 L

8 L

20 L

Cutter-Wilk Mieszaj, rozdrabniaj, siekaj, wyrabiaj — szybko i 
efektywnie, przy zachowaniu stałych rezultatów 
wysokiej jakości



Miksery Ręczne
Mieszaj zupy, sosy i wiele innych

Wybierz swój model: 

• Mieszaj zupy w kilka chwil dzięki urządzeniu, na którym możesz polegać.
• Stwórz aksamitny dressing i sos, a także własny sos pomidorowy z wykorzystaniem świeżych składników.
• Ubijaj łatwo białka jajek na bezę i zrób perfekcyjną bitą śmietanę oraz perfekcyjne puree z ziemniaków.
• Mieszaj liofilizowane  bazy oraz płatki ziemniaczane w kilka sekund.

100 do  
300

MP 450 Ultra Combi  - 230V/50/1

40 do  
100

Mini MP 190 Combi - 230V/50/1 
CMP 300 Combi - 230V/50/1

300 do  
1000

MP 550 Ultra - 230V/50/1

Nawet do 
1000 lub 

więcej

MP 450 XL FW - 230V/50/1



100 do  
1000+

40 do  
100

•  Ekstremalnie świeże soki, z których zrobisz pyszne napoje: naturalnie słodkie i bez dodatku cukru, eksplodujące smakiem. 
Do wypicia prosto ze szklanki lub przez słomkę – tak popularne wśród młodzieży i dzieci. 

•  Odważ się namieszać! Świetny sposób, aby dzieci spożywały bogate w składniki odżywcze owoce i warzywa, nawet o tym 
nie wiedząc.

• Zaoferuj dzieciom szeroką gamę smaków w kolorach tęczy – to smakuje tak dobrze, jak wygląda.

Nawet do 

120 litrów 
na godzinę

Bez 
podgrze-
wania 
składników

Witaminy 
zostają 
zachowane

A
C

K

B1

B2

B3

Wybierz swój model: 

J 80 Buffet - 230V/50/1 J 100 - 230V/50/1

Automatyczne 
wyciskarki do soków Ekstremalnie świeże, pełne smaku soki w kilka 

chwil!
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››
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•  Jedyne urządzenie, które może przetwarzać zarówno ugotowane, jak i surowe składniki, bez konieczności dodania płynów, 
które rozcieńczają ich wartość odżywczą.

• Oszczędzaj czas: mieszaj surowe warzywa, ugotowane warzywa, mięsa oraz desery w zaledwie kilka sekund! 
• Zachowaj witaminy: możesz łatwo sprostać wymaganiom pokarmowym każdego dziecka: kalorie, białka, wapń itp.

Wybierz swój model: 

40 do  
100

BLIXER 4 - 230V/50/1
  dodatkowe  
oprzyrządowanie miski  

3.7 L

100 do  
300

Blixer 5 - 2V - 400V/50/3
  dodatkowe  
oprzyrządowanie miski  

5.9 L

Blixer® Najlepszy sposób na przeciery i posiłki  
o ciekawej konsystencji

Forma niezmieniona

Forma niezmieniona

Forma zmodyfikowana

Forma zmodyfikowana

Do jedzenia palcami

Do jedzenia palcami

Prz
ysta

wki

Prz
ysta

wki



Dyrekcja Generalna Francja  
Dział międzynarodowy i marketing :

Tel.: + 33 1 43 98 88 33

international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

Dystrybutor Producent zastrzega sobie prawo do zmiany, 
w każdej chwili i bez ostrzeżenia, parametrów 
technicznych proponowanego urządzenia. 
Informacje podane w niniejszym dokumencie 
nie są zobowiązujące i mogą być zmienione w 
każdym momencie.
© Wszystkie prawa zastrzeżone we wszystkich 
krajach świata przez ROBOT-COUPE Sp. J.

Odwiedź naszą witrynę www.robot-coupe.com/pol

Zobacz nasze filmy wideo na kanale

Wyciskarki  
do Soków

Miksery RęczneBlixer®

Odkryj pełną gamę naszych produktów

Szatkownice Cutter-WilkRoboty  
Wielofunkcyjne
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