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ROBOT-COUPE, 
8 YENI MODEL TAKDİM EDER

Daha büyük 
miktarlarda çalışın Daha rahat çalışın Daha hassas çalışın 

 Robot-Coupe, zaman kazanmaları ve ekipleri günlük olarak ellerinde tutmaları 
için Şeflerin her zamankinden daha vazgeçilmez yardımcısı hâline geliyor: 
Marka; Kombineler, Parçalayıcılar ve Blixer® serilerini geliştiriyor.
Bundan böyle hepsi daha büyük bir hazne, bir zamanlayıcı ve daha ergonomik 
bir Soft Touch tutma sapıyla donatılıyor.

5,9 ila 7,5 litrelik haznelerle Ergonomik Soft Touch 
tutma sapı sayesinde 

Zamanlayıcıyı kullanarak 

YENI



Kombineler
Parçalama & SebzeDoğrama

Ev yapımı: Kalite güvencesi!
Robot-Coupe’un kompakt ve çok fonksiyonlu Kombineleri, Parçalayıcıları ve Sebze Doğrayıcıları 
tüm mutfaklara, hatta en küçüklerine bile uyumludur ve çok sayıda hazırlığı aynı anda yapma 
imkânı sunar: çoklu kıyım, öğütme, yoğurma ve soslama, sebze ve meyveleri büyük bir kesim 
çeşitliliğiyle farklı büyüklüklerde doğrama.

4 litreye kadar mayonez  
sadece 2 dakika çırpın!

Ev yapımı patates kızartması için 
20 kg patatesi sadece 4 dakikada 

doğrayın!

•  5,9 litrelik hazneyle donatılmış R 502’nin  
2 hızda mevcuttur (2V).

•  7,5 L hazneli R 752 modelinde değişken  
hız (V.V.) seçeneği mevcuttur. 

Bu modeller şunlara sahiptir:
•  Sıyırıcı Kol kapak ve haznenin kenarlarını 

sıyırmaya yarar (Parçalayıcı).

•  Yeni Exactitube İtici küçük boy 
malzemeleri düzgün dilimler hâlinde 
kesmeyi sağlar (Sebze Doğrayıcı).

2 makine bir arada 2 yeni model



Ham malzemelerle çalışmak:  
%40’tan fazla tasarruf!  
Öğütücü, yoğurucu, emülsiyonlayıcı ve kıyıcılar sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri ve tatlılar 
hazırlamak için Şeflerin ideal yardımcılarıdır.

2,5 kg eti sadece  
2 dakikada kıyın! 

2 kg hamuru yoğurmak  
3 dakika bile sürmez!

•  5,9 litrelik hazneyle donatılmış R 5’nin  
2 hızda mevcuttur (2V).

•  7,5 litrelik hazneyle donatılmış R 7’nin   
2 hızlı (2V) ve değiştirilebilir hızlı (V.V.) 
versiyonları mevcuttur. 

Bu modeller şunlara sahiptir:
•  Hazne dibi bıçağı büyük miktarlarda 

olduğu kadar küçük miktarlarda da 
çalışmayı sağlar. 

•   Kapaktaki açıklık hazırlık sırasında 
malzeme eklemeye imkân tanır.

Pasta yapma ve yemek  
pişirmede vazgeçilmez! 4 yeni model

Parçalayıcılar



Blixer®

Sağlık kuruluşlarında yeme zevki oluşturmak:  
Öncelikli bir mesele!    
Özellikle sağlık sektörü mutfakları için tasarlanmış Blixer®; ham, çiğ veya pişmiş, sert, sıvı, yarı sıvı 
veya hamurumsu ve işlenmiş (kalın kıyılmış, ince kıyılmış, karıştırılmış) ürünleri vitaminlerini, 
besin kalitelerini ve özellikle de lezzetlerini koruyarak dönüştürmenizi sağlar.

4,8 kilograma kadar çiğ havucu 
sadece 1 dakikada işleyin!  

Bir porsiyon dana yahniyi  
sadece 1,5 dakikada işleyin! 

•  5,9 litrelik hazneyle donatılmış Blixer® 5’ 
nin 2 hızlı (2V) ve değiştirilebilir hızlı (V.V.) 
versiyonları mevcuttur. 

Bu modeller şunlara sahiptir:
•  Blixer® Kolu, hazne içindeki türbülansı 

optimize ederek hazırlığın homojenliğini 
sağlar.

•  Dişli Bıçak mümkün olan en ince yapıyı 
elde etmeyi sağlar. 

Dengeli beslenme için 2 yeni model



Fransa, İhracat ve Pazarlama Genel Müdürlükleri: 
Tel. + 33 1 43 98 88 33

48, rue des Vignerons - 94300 Vincennes – France
international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com 


