
* VR555 data in brackets *με παρενθέσεις τα στοιχεία VR555

 Bowl Capacity

Motor PL300L

(Motor of Loader)

Motor PL450L

(Motor of Loader)

300/450 Lt

3.3/4.4 Kw

(1.1 Kw)

3.3/4.4 Kw

(1.1 Kw)

Χωρητικότητα κάδου

Ισχύς κινητήρα ανάμειξης

PL300L (Ισχύς αναβατορίου)

Ισχύς κινητήρα ανάμειξης

PL450L (Ισχύς αναβατορίου)

PL300L PL450L

Τεχνικά χαρακτηριστικά

PL300L 

PL450L 

PL450L 

PL450L

Τechnical characteristics

Mixing Machine Capable of mixing Meat and 

various other Food products. It has a rigid 

construction and is completely made from 

stainless steel.  The bowl of the machine has 

300/450 lit capacity. The bowl is protected by 

a safety lid. Inside the bowl, the product is mixed 

with 2 paddles turning one into another. 

Each paddle is placed in different heights within 

the bowl. The mixing speed can be adjusted from 

a controller, as well as the Direction of the Paddle 

Rotation. The User can view the product through 

a special step/ladder that is built on the machine 

body. The product after mixing can be emptied into 

a 200lit bin through a special opening placed on 

the lowest point of the front side of the machine. 

On top a special protection cover is placed. 

For the User Protection many systems are applied.

Ζυμωτήριο για την ανάδευση κρεατόμαζας και συναφών προϊόντων 

τροφίμων. Στιβαρό μηχάνημα με μεγάλη απόδοση, κατασκευασμένο 

εξ’ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Έχει κάδο χωρητικότητας 

300/450 λίτρων μάζας (μέγιστη) με ανοξείδωτο καπάκι ασφάλειας. 

Το προϊόν εισάγεται στον κάδο χειροκίνητα ή μέσω αναβατορίου και 

μετά την επεξεργασία του, οδηγείται στο σύστημα εξαγωγής από τις 

ίδιες τις ανέμες. Η ταχύτητα και η φορά περιστροφής των ανεμών 

μπορεί να επιλεγεί από το χειριστήριο. Ο χειριστής μπορεί να 

επιβλέπει το προϊόν κατά την ζύμωση με την χρήση σκαλοπατιού 

το οποίο βρίσκεται επάνω στο μηχάνημα. Το σύστημα εξαγωγής 

βρίσκεται στο πυθμένα του κάδου, στην μπροστά πλευρά του 

μηχανήματος. Πάνω από το σημείο εξαγωγής υπάρχει ανοξείδωτος 

προφυλακτήρας ο οποίος δημιουργεί και θέση για την τοποθέτηση 

κάδου 200 λίτρων μέσα στον οποίο είναι υπολογισμένο να αδειάζει 

το έτοιμο προϊόν. Για την προστασία του χειριστή εφαρμόζονται 

τα πολλά συστήματα ασφαλείας. Το μηχάνημα πληρεί όλες 

τις προϋποθέσεις για την ένδειξη CE.

PLPLP 4L4L 50L 

Double paddle mixer loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες και αναβατόριο

PLPLP 4L4L

0L 

Pl300 
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* VR555 data in brackets *με παρενθέσεις τα στοιχεία VR555

 Bowl Capacity

Motor PL300L

(Motor of Loader)

Motor PL450L

(Motor of Loader)

300/450 Lt

3.3/4.4 Kw

(1.1 Kw)

3.3/4.4 Kw

(1.1 Kw)

Χωρητικότητα κάδου

Ισχύς κινητήρα ανάμειξης

PL300L (Ισχύς αναβατορίου)

Ισχύς κινητήρα ανάμειξης

PL450L (Ισχύς αναβατορίου)

PL300L PL450L

Τεχνικά χαρακτηριστικά

PL300L 

PL450L 

PL450L 

PL450L

Τechnical characteristics

Mixing Machine Capable of mixing Meat and 

various other Food products. It has a rigid 

construction and is completely made from 

stainless steel.  The bowl of the machine has 

300/450 lit capacity. The bowl is protected by 

a safety lid. Inside the bowl, the product is mixed 

with 2 paddles turning one into another. 

Each paddle is placed in different heights within 

the bowl. The mixing speed can be adjusted from 

a controller, as well as the Direction of the Paddle 

Rotation. The User can view the product through 

a special step/ladder that is built on the machine 

body. The product after mixing can be emptied into 

a 200lit bin through a special opening placed on 

the lowest point of the front side of the machine. 

On top a special protection cover is placed. 

For the User Protection many systems are applied.

Ζυμωτήριο για την ανάδευση κρεατόμαζας και συναφών προϊόντων 

τροφίμων. Στιβαρό μηχάνημα με μεγάλη απόδοση, κατασκευασμένο 

εξ’ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Έχει κάδο χωρητικότητας 

300/450 λίτρων μάζας (μέγιστη) με ανοξείδωτο καπάκι ασφάλειας. 

Το προϊόν εισάγεται στον κάδο χειροκίνητα ή μέσω αναβατορίου και 

μετά την επεξεργασία του, οδηγείται στο σύστημα εξαγωγής από τις 

ίδιες τις ανέμες. Η ταχύτητα και η φορά περιστροφής των ανεμών 

μπορεί να επιλεγεί από το χειριστήριο. Ο χειριστής μπορεί να 

επιβλέπει το προϊόν κατά την ζύμωση με την χρήση σκαλοπατιού 

το οποίο βρίσκεται επάνω στο μηχάνημα. Το σύστημα εξαγωγής 

βρίσκεται στο πυθμένα του κάδου, στην μπροστά πλευρά του 

μηχανήματος. Πάνω από το σημείο εξαγωγής υπάρχει ανοξείδωτος 

προφυλακτήρας ο οποίος δημιουργεί και θέση για την τοποθέτηση 

κάδου 200 λίτρων μέσα στον οποίο είναι υπολογισμένο να αδειάζει 

το έτοιμο προϊόν. Για την προστασία του χειριστή εφαρμόζονται 

τα πολλά συστήματα ασφαλείας. Το μηχάνημα πληρεί όλες 

τις προϋποθέσεις για την ένδειξη CE.

Double paddle mixer loader
Ζυμωτήριο τροφίμων με διπλές ανέμες και αναβατόριο
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