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GASTRO - WYPOSAŻENIE dla GASTRONOMII
PROJEKTY - SPRZEDAŻ - SERWIS
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80-452 Gdańsk, Kilińskiego 53
SANTOS to francuski producent sprzętu dla profesjonalnej gastronomii - 60 lat doświadczenia w projektowaniu i
produkcji specjalistycznego sprzętu gastronomicznego

www.gastro-gd.pl www.chochla.eu mail : gastro@gastro-gd.pl
tel. 601 060 169; 605 32 88 99; (58) 559-22-07

Stworzony w 1954 roku przez André Fouquet SANTOS
jest producentem specjalistycznego sprzętu przeznaczonego dla kawiarni, hoteli, restauracji, barów z sokami,
sklepów z kawą itp. Oferuje 3 różne linie produktowe:
sprzęt przeznaczony do przygotowywania i serwowania
świeżych napojów, przygotowywania żywności i sprzęt
do kawiarni.
60 letnia tradycja, doświadczenie i stały rozwój technologiczny firmy Santos zapewnia wysoką efektywność, wytrzymałość i wydajność produkowanego sprzętu oraz
uznanie dla marki na całym świecie.
Światowa sieć i doświadczenie
Santos jest obecny w ponad 130 krajach na świecie,
dzięki sieci dystrybutorów i importerów, którzy przyczyniają się do sukcesu marki i produktów na wielu rynkach.
Santos bierze udział w najważniejszych targach gastronomicznych na całym świecie prezentując swoje produkty odpowiadające potrzebom profesjonalistów w
Europie, Azji, Środkowym Wschodzie, USA i innych.
Jakość, wysokie standardy, obsługa i wsparcie
Tysiące wysokiej jakości urządzeń produkowanych w
fabryce SANTOS w zgodzie z najwyższymi wymogami
i międzynarodowymi regulacjami (UL, GS, NSF, KETI,
GOST, itp.) jest przystosowanych do różnego rodzaju
zasilania.

R

Światowy lider w ekstrakcji soków

Poza rozwojem wysokiej jakości produktów celem firmy
jest zapewnienie najlepszej możliwej obsługi handlowej
i posprzedażowej, ze świadomością, że zadowolenie
klientów zależy od jej efektywności.

PROFESJONALNE URZĄDZENIA BAROWE,

Made in France i zarządzanie siecią dostawców
Produkty Santos są projektowane i produkowane w fabryce w Lyonie (Francja), tutaj znajduje się też lokalna sieć
dostawców. Wszystkie produkty Santos są montowane
ręcznie przez przeszkolonych pracowników, którzy są
odpowiedzialni za cały proces produkcji urządzenia.
Wszystkie produkty są w 100% testowane po montażu.

WYCISKARKI DO CYTRUSÓW

Wieloletnie międzynarodowe doświadczenie Santos
pozwala na elastyczność. Firma utrzymuje stany magazynowe, aby zawsze zapewnić dostępność produktów.
Innowacyjność, design, ekologia
Rok po roku, Santos rozwija innowacyjność swoich
urządzeń, które są wynikiem wieloletnich doświadczeń
na rynku profesjonalnych urządzeń gastronomicznych.
Od 1954 r. firma stale się rozwija i dokłada starań, aby wytwarzane przez nią produkty i technologie były przyjazne
dla środowiska oraz zaspokajały wszystkie potrzeby
klientów. Santos był jedną z pierwszych firm, które zastosowały bezszczotkowy silnik w blenderze, części stykające się z żywnością wytwarzane bez bisfenoli A, ekologiczne opakowania….

AUTOMAT DO WYCISKANIA POMARAŃCZY
DYSTRYBUTORY DO NAPOJÓW
KRUSZARKI DO LODU
SOKOWIRÓWKI
MIKSERY BLENDERY
MIKSERY BAROWE
SHAKERY BAROWE
MŁYNKI DO KAWY
MIKSERY UNIWERSALNE

www.eurogast.pl
www.santos.fr
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SANTOS 25 lat doświadczenia
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Wyciskarki do cytrusów otwarte

R

Wyciskarki do cytrusów otwarte Santos 11 i 11 C, 38 i 38 C
modele 11 i 11 C:
• trzy demontowane stożki dostosowane do wyciskania: limonek, cytryn, pomarańczy i grejpfrutów,
modele 38 i 38 C:
• dwa demontowane stożki,
• demontowana tacka ociekowa,
• możliwość mycia w zmywarce lub gorącej wodzie
wszystkich części demontowanych.

Eurogast Polska

Wyciskarki do cytrusów z pokrywą dociskową
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Wyciskarka do cytrusów Santos 10, 10 C i 70
• demontowana pokrywa dociskowa ze stali nierdzewnej chroniąca przed rozpryskiwaniem soku,
• demontowana misa ze stali nierdzewnej, sito wyciskowe i stożek,
• opatentowany system sprzęgła do automatycznego startu/zatrzymania silnika,
• wyjątkowo cicha praca silnika, wytrzymały silnik asynchroniczny, duża prędkość
• wodoodporny włącznik/wyłącznik,
• demontowana tacka ociekowa,
• możliwość mycia w zmywarce lub gorącej wodzie wszystkich części demontowanych.

EurogastPolska u

Wyciskarki do cytrusów Santos 52 G i 52 C:
• lejek i filtr wykonane ze stali nierdzewnej,
• wysokość lejka: 212 mm,
• możliwość mycia w zmywarce lub gorącej wodzie
wszystkich części demontowanych.

EurogastPolska u

Ergonomiczna, wytrzymała i łatwa do czyszczenia dźwignia dociskowa

Osłona ze stali nierdzewnej chroni przed rozpryskiwaniem soku

W komplecie 3 demontowane stożki
wyciskowe z tworzywa sztucznego do:
limonek, cytryn i pomarańczy, grapefruitów

Misa ze stali nierdzewnej
wytrzymała, przystosowana do kontaktu z żywnością

Opatentowany system sprzęgła
do automatycznego startu / zatrzymywania stożka

Opatentowany system sprzęgła
do automatycznego startu / zatrzymywania stożka

Wysoki lejek 220mm do wszystkich rodzajów szklanek i dzbanków
Wysoki lejek 220mm do wszystkich rodzajów szklanek i dzbanków
Wytrzymały i cichy silnik asynchroniczny - duża prędkość
Pochylony korpus dla lepszej wydajności

Wytrzymały i cichy silnik asynchroniczny - duża prędkość

Korpus wykonany z aluminium
Wodoodporny włącznik / wyłącznik
Wodoodporny włącznik / wyłącznik

Demontowana tacka ociekowa

Gumowany front podstawy

Wydajność do 40 l/h

Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

52 G

70

11

11 C

38

38 C

52 G

52 C

230 x 300 x 350

230 x 300 x 350

170 x 303 x 350

170 x 303 x 350

205 x 305 x 490

205 x 305 x 490

Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

Wydajność do 50 l/h

10

10 C

70

200 x 300 x 380

200 x 300 x 380

240 x 400 x 490
220

Wysokość lejka [mm]

125

125

135

135

212

212

Wysokość otworu wylotowego [mm]

135

135

Wydajność [l/h]

30

30

30

30

40

40

Wydajność [l/h]

30

30

50

Zasilanie [V]

230

230

230

230

230

230

Zasilanie [V]

230

230

230

Moc [W]

130

130

130

130

230

230

Moc [W]

230

230

306

Prędkość silnika [obr/min]

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Prędkość silnika [obr/min]

1500

1500

1500

Waga [kg]

5

5

5

5

10

10

Waga [kg]

9,5

9,5

13,5

Obudowa

lakierowana

chromowa

emaliowana

chromowa

lakierowana

chromowana

Obudowa

emaliowana

chromowana

emaliowana

1 570,-

1 889,-

1 652,-

1 984,-

2 372,-

2 874,-

2 499,-

2 976,-

3 473,-

Cena netto [PLN]

11

11 C

38

38 C

Cena netto [PLN]

10

52 C

10 C

Profesjonalna sztuka wyciskania soków od 1954 roku
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Automaty do wyciskania pomarańczy
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Dystrybutory napojów Santos - 34
• przezroczysty zbiornik wykonany z polikarbonatu,
• obudowa i części schładzające wykonane ze stali nierdzewnej,
EurogastPolska u
• wyposażony w wydajny agregat chłodniczy utrzymujący odpowiednią temperaturę
serwowanych napojów,
• wyposażony w stale obracające się łopatki – mieszadła wykonane z tworzywa sztucznego,
• łatwe czyszczenie zbiornika dzięki możliwości całkowitego demontażu bez użycia jakichkolwiek narzędzi,
• wyposażony w tackę ociekową do gromadzenia ściekającego napoju.

nóż do przecinania owoców na pół

34-1

34-2

34-3

380 x 430 x 545

570 x 430 x 545

Zasilanie [V]

230

230

230

Moc [W]

100

260

330

Pojemność zbiornika [l]

12

12 + 12

12 + 12 + 12

Waga [kg]
Ceny netto [PLN]

32 BAC z taca ociekową i pojemnikiem na sok

410 x 710 x 1810

410 x 620 x 1020

1200

1200

Poj. zbiornika na sok [l]

7

7

Poj. zbiornika na łupiny [kg]

20

-

1500 (50 Hz)
1800 (60 Hz)

1500 (50 Hz)
1800 (60 Hz)

230

230

Średnia wydajność [szt/h]

Obroty silnika [obr/min]
Zasilanie [V]
Moc [W]
32 T z podstawą

Waga [kg]
Cena netto [PLN]

16

23,5

30

3 654,-

4 981,-

6 480,-

Kruszarka do lodu

zbiornik z filtrem na łupiny

32 T z podstawą – zbiornikiem na łupiny

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

34-3

34-1

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

Model

34-2

190 x 430 x 545

Model

32 BAC z taca ociekową

Dystrybutory do zimnych napojów
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Automaty do wyciskania pomarańczy Santos - 32 T i 32 BAC
• niezawodne urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej,
• asynchroniczny silnik z 5 letnią gwarancją,
EurogastPolska u
• wysoka jakość wyciskanych owoców; pomarańcze są najpierw przecinane na pół a następnie
wyciskane; dzięki czemu brak jest gorzkich posmaków w soku (owoc nie jest miażdżony w całości),
• wysoka wydajność: do 20 pomarańczy na minutę (minimum 100 litrów soku na godzinę),
• dzięki opatentowanemu systemowi wyciskania  owoce wyciskane są maksymalnie,
• automatyczny system blokowania w razie nieprawidłowego użycia; system bezpieczeństwa
zatrzymujący urządzenie w razie otwarcia drzwiczek),
• pojemność kosza na całe pomarańcze: 10 kg,
• urządzenie wyciska bez kalibracji owoce o średnicy od 60 do 90 mm (specjalny adaptor do małych pomarańczy od
40 do 70 mm dostępny jest opcjonalnie),
• w całości wykonany ze stali nierdzewnej,
• łatwość czyszczenia urządzenia: standardowo dołączone urządzenie do mycia wodą.

Eurogast Polska

600

600

65,5 (+21 podstawa)

65,5

33 976,-

29 744,-

Kruszarka do lodu Santos - 53
• produkuje tzw. igły lodowe,
• kruszarka do lodu o dużej wydajności (do ok. 3 kg lodu na minutę),
• kruszenie lodu odbywa się do specjalnego pojemnika za pomocą kilku stalowych noży
osadzonych na wirującym wale,
• prosty, manualny panel sterujący, urządzenie łatwe w utrzymaniu w czystości;
wszystkie części demontowalne można myć w zmywarce.
Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

53
236 x 353 x 474

Wydajność [kg/min]

do 3

Zasilanie [V]

230

Moc [W]
Pojemność pojemnika podawczego
Wymiary pojemnika odbiorczego [mm]
Waga [kg]
Cena netto [PLN]

130
1,2 kg kostek
190 x 190 x 165
10
3 986,-

53

Wydajność do 3 kg/min

Profesjonalna sztuka wyciskania soków od 1954 roku
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Sokowirówki

R

Eurogast Polska

Sokowirówki

R

Sokowirówka Santos - 68
• wyjątkowo szeroki otwór wsadowy (79,5 mm) nie ma potrzeby rozdrabniania owoców i warzyw,
• wysoka wydajność – do 140 l soku/godzinę,
EurogastPolska u
• w standardzie pojemnik do gromadzenia miąższu 14 l,
• w standardzie sito ze stali nierdzewnej: Ø oczek 0,5 mm pozwala uzyskać doskonałą filtrację i klarowność soku,
• wysokość lejka ze stali nierdzewnej (9’’) – 228 mm umożliwia robienie soku do szklanki, dzbanka lub pojemnika blendera,
• części mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej (bez udziału aluminium), możliwość mycia w zmywarce
lub w gorącej wodzie.
• „Ezy – Clean® II system” zapewnia łatwość, wydajność i wysoką jakość mycia (demontaż pokrywy, sita bez użycia narzędzi),
• cicha praca silnika, silnik asynchroniczny,
• system bezpieczeństwa odłączający pracę części tnącej i silnika w razie próby otwarcia urządzenia.
• opcja: akcesoria - szeroka taca podawcza do delikatnych owoców lub nalewania płynnych dodatków, element
odprowadzający odpady bezpośrednio pod blat roboczy.

Sokowirówki Santos – 50 i 50 C
• przeznaczone głównie do obróbki owoców i warzyw miękkich,
• tarcza ścierająca ze stali nierdzewnej o średnicy 165 mm,
EurogastPolska u
• w standardzie sito ze stali nierdzewnej: Ø oczek 0,5 mm,
• w standardzie pojemnik do gromadzenia miąższu,
• lejek o wysokości 200 mm wykonany ze stali nierdzewnej,
• średnica otworu wsadowego (79,5 mm) umożliwia wprowadzanie dużych kawałków owoców i warzyw,
• wszystkie części demontowane można myć w zmywarce lub gorącej wodzie,
• średnia wydajność ekstrakcji: 70% (7 kg soku z 10 kg owoców),
• wyjątkowo cicha praca silnika.

Popychacz: bez wysiłku stały strumień, maksymalny efekt
Popychacz: bez wysiłku stały strumień, maksymalny efekt
Wyjątkowo szeroki otwór podawczy:
Ø 79,5 mm. Nie ma potrzeby krojenia warzyw lub owoców

Wyjątkowo szeroki otwór podawczy:
Ø 79,5 mm. Nie ma potrzeby rozdrabniania warzyw lub owoców

Bezpieczeństwo: system otwierania/zamykania.
Odcięcie dopływu prądu i zatrzymanie silnika
przy otwarciu uchwytu pokrywy.

STREFA KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ WYŁĄCZNIE
ZE STALI NIERDZEWNEJ (BEZ ALUMINIUM)
Sito: bardzo drobne sito (oczka 0,5 mm) zapewnia doskonałą filtracje.
Sito z oczkami 0,8 mm dostępne na zamówienie.

Sito: ze stali nierdzewnej: Łatwe do zdemontowania.
Bardzo drobne sito pozwala uzyskać doskonałą filtrację (oczka 0,5 mm).
Sito z oczkami 0,8 mm dostępne na zamówienie.

System Ezy-clean™II: demontowane kosz i pokrywa
(bez wykorzystania narzędzi). Niezawodny i wytrzymały, doskonałe
zamocowanie sita.

System Ezy-clean™: demontowane sito,
pojemnik na miąższ i pokrywa (bez wykorzystania narzędzi).

Wyskość lejka 200 mm: Zmieści się pod nim szklanka, dzbanek
i pojemnik blendera.

Wyskość lejka 228 mm: Zmieści się pod nim szklanka, dzbanek
i pojemnik blendera.

Pojemnik na miąższ o dużej pojemności: 7,5 l.

Wytrzymały i bardzo cichy silnik asynchroniczny o mocy 800W

Wytrzymały i bardzo cichy silnik asynchroniczny o mocy 1300W

Wodoodporny włącznik / wyłącznik

Bezpieczeństwo: system otwierania/zamykania.
Odcięcie dopływu prądu i zatrzymanie silnika
przy otwarciu uchwytu pokrywy.

Wodoodporny włącznik / wyłącznik

Wydajność do 140 l/h

Wydajność do 100 l/h
50

68

Model
Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

68

Obudowa

330 x 562 x 606

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

50

50 C

emaliowana

chromowana

260 x 470 x 450

260 x 470 x 450

Maksymalna wydajność [l/godz.]

140

Średnia wydajność [l/min]

100

100

Obroty silnika [obr/min]

3000

Obroty silnika [obr/min]

3000

3000

Średnica otworu podawczego [mm]

79,5

Średnica otworu podawczego [mm]

79,5

79,5

Wysokość wylewki (lejka) [mm]

228

Zasilanie [V]

230

230

Moc [W]

800

800

Waga [kg]

14

14

5 337,-

5 889,-

Zasilanie [V] / Moc [W]
Waga [kg]
Cena netto [PLN]

230 / 1300
25
11 610,-

przystawka

popychacz

Sito

element do
odprowadzania odpadów

Cena netto [PLN]
50 C
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Blendery
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Blender Santos - 37
• blender przeznaczony do przygotowywania wszelkich napojów, koktajli, musów i przekąsek
– miesza, kruszy, rozbija, ubija itp.,
EurogastPolska u
• możliwość kruszenia kostek lodu,
• przystosowany do pracy z zimnymi i gorącymi napojami (kawa, koktajle, zupy),
• możliwość dodawania płynów w trakcie pracy urządzenia (Ø 46 mm),
• pojemnik o pojemności 2 lub 4 litrów (w zależności od modelu); oba pasujące do tej samej podstawy z silnikiem,
• płynna regulacja prędkości silnika do 15000 obr./min., praca pulsacyjna: 18000 obr./min.
• urządzenia idealne do stosowania w barach, restauracjach typu fast-food, hotelach itd.
• model 37 4I - pojemnik ze stali nierdzewnej 4 litry,
• model 37 4P - pojemnik z polikarbonatu 4 litry,
• model 37 2I - pojemnik ze stali nierdzewnej 2 litry,
• model 37 2P - pojemnik z polikarbonatu 2 litry.

R
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Blender bezszczotkowy
Blender bezszczotkowy Santos - 62
• idealny do przygotowywania koktajli, musów, soków owocowych, napojów mlecznych, granity,
kawy mrożonej frappe itp.
EurogastPolska u
• opatentowany, unikalny na rynku bezszczotkowy silnik, pozbawiony zużywających się części,
gwarantuje długą i bezawaryjną pracę, oszczędność energii elektrycznej i niski poziom hałasu
(całkowity poziom hałasu 73 dBA),
• elektroniczny, dotykowy panel sterujący z ekranem LCD,
• 6 przycisków do zaprogramowania 30 receptur + możliwość tworzenia własnych (na stronie www.brushlessblender.
com lub dzięki wbudowanemu portowi USB,
• nowe ostrze i innowacyjny system Dual Crushing Action (rotacyjna praca ostrza) pozwala na jeszcze efektywniejsze
przygotowywanie napojów z produktów zmrożonych i lodu w kilka sekund,
• możliwość przygotowywania napojów z owocami mrożonymi lub z dodatkiem kostek lodu – ostrza powlekane
specjalna powłoką ceramiczną TiN (Titanium nitride) kruszą najtwardsze bryłki lodowe w kilka sekund,
• dzbanek zabezpieczony pokrywą wyciszającą, ze stalowym połączeniem zębatym z blokiem silnika, podkładka
wyciszająca, pojemnik z miarką,
• wszystkie elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego bez
zawartości bisfenoli,
• urządzenie wolnostojące lub wbudowane w blat roboczy – przystosowanie do takiego użytkowania urządzenia jest
proste i szybkie, polega jedynie na zdemontowaniu obudowy silnika.

Uchylna osłona wyciszająca z uszczelką
Bezpieczeństwo:
silnik zatrzymuje się przy otwarciu osłony wyciszającej

Pojemnik z miarką, bez bisfenolu A
Miarka: 1,4 l
Pojemność: 2,4 l

Wyjątkowo mocne ostrze
mocowane na łożyskach kulkowych,
z powłoką azotku tytanu

Wyświetlacz LCD:
Programy zapewniające wysoką jakość miksowania
Podświetlany, dotykowy panel kontrolny:
Odporny na zarysowania, można go obsługiwać w rękawiczkach
37 4I

37 4P

37 2I

37 2P

303 x 220 x 566

303 x 220 x 566

303 x 220 x 566

303 x 220 x 566

4

4

2

2

ze stali nierdzewnej

z polikarbonatu

ze stali nierdzewnej

z polikarbonatu

0-18000

0-18000

0-18000

0-18000

Zasilanie [V]

230

230

230

230

Moc [W]

1200

1200

1200

1200

12

12

12

12

5 334,-

4 136,-

4 958,-

3 994,-

Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]
Pojemność [l]
Pojemnik
Obroty silnika [obr./min]

Waga [kg]
Ceny netto [PLN]

Wodoodporny włącznik / wyłącznik
Wytrzymały i bardzo cichy silnik bezszczotkowy

Port USB:
do aktualizacji oprogramowania blendera i instalowania
własnych programów (receptur)

CO OZNACZA SILNIK BEZSZCZOTKOWY?
W przeciwieństwie do silników uniwersalnych, silnik
bezszczotkowy nie ma szczotek (stały wirnik magnesu), co
zapewnia mu długą żywotność (brak ścierających się części)
oraz doskonałą wydajność energetyczną przy niskim poziomie
hałasu. Zaawansowana technologia przyszłości

62

Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]
Obroty silnika [obr./min]

62
201 x 247 x 441
od 2500 do 15000

Pojemność dzbanka [ltr]

1,4

Zasilanie [V]

230

Moc [W]

1500

Waga [kg]
Ceny netto [PLN]

9,5
6 248,-

Blender wbudowany w blat roboczy

78
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Miksery barowe

R

Miksery barowe Santos - 33 i 33 C
• wydajne miksery o małych wymiarach,
• idealne do przyrządzania koktajli, musów, mrożonych drinków
z kruszonym lodem, soków owocowych, shaków mlecznych itp.,
• możliwość dodawania płynów w trakcie pracy urządzenia,
• dwie prędkości: 13 000 i 16 000 obr./min, silnik o mocy   600W,
• szybkie i łatwe połączenie pojemnika z podstawą z silnikiem,
• ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, podstawa miksera
wykonana z aluminium

Eurogast Polska

Młynki do kawy

R

Młynki do kawy Santos - 55 BF i 40 A N
• automatyczne młynki do kawy,
• z precyzyjnym dozowaniem kawy zmielonej,
EurogastPolska u
• tamper (ubijak) o średnicy 55 mm (opcjonalnie: 53 mm, 57 mm),
• wyjątkowo cicha praca urządzenia: 63 dB,
• model 55: wyświetlacz z możliwością ustawienia dozy na 1 i/lub 2 kawy, czujnik obecności łyżki do dystrybucji dozy.

EurogastPolska u

wyjątkowo cicha praca: 63 dB

33 GE

Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]
Obudowa

33 E

33 CE

33 E / 33 GE

33 CE

180 x 180 x 420

180 x 180 x 420

lakierowana

chromowana

Pojemność [l]

1,25

1,25

Zasilanie [V]

230

230

Moc [W]

600

600

1 428,-

1 663,-

Cena netto [PLN]

Shaker barowy

55 BF

Shaker barowy Santos - 54
• solidny shaker barowy,
• wyposażony w mocny i cichy silnik elektryczny,
• płynną regulację prędkości obrotowej narzędzia od 8.000 do 16.000 obr/min.,
• stalowy kubek o pojemności 0,675 litra,
• dwa wymienne mieszadła: sferyczne i płaskie,
• automatyczne włączanie urządzenia (czujnik obecności kubka).

Model
Sterowanie
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]
Obroty silnika [obr/min]
Pojemność zasobnika na kawę - ziarnistą [kg]
Pojemność zasobnika na kawę - zmieloną [kg]
Waga pojedynczej dozy [g]

Obroty silnika [obr./min]

190 x 390 x 580

2850 (50 Hz)
3400 (60 Hz)

1500 (50 Hz)
1800 (60 Hz)

2,2
-

2,2
1

2,6 – 20

6,5 – 9
8

Zasilanie [V]

230

230

Moc [W]

1100

360

15

14

4 499,-

3 559,-

od 8000 do 16000
230
230

80

198 x 397 x 577

54

Moc [W]
Ceny netto [PLN]

40 A N
sterowanie manualne

186 x 182 x 530

Zasilanie [V]
Waga [kg]

55 BF
sterowanie elektroniczne

25

Cena netto [PLN]

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

40 A

Wydajność [kg/h]

Waga [kg]

Model

40 A N

6
2 241,-

54
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Młynek do kawy sklepowy
Młynek do kawy sklepowy Santos - 63
• idealne rozwiązanie do sklepów kawowych, supermarketów, palarni kawy,
• wysoka jakość mielenia:
– szybki - max. wydajność do 120 kg/h,
– precyzyjny – mikrometryczne ustawienie zmielenia kawy,
– niezawodny - asynchroniczny silnik z 5 letnia gwarancją
• szeroki zakres regulacji zmielenia kawy; przygotowuje kawę turecką,
• żarna o średnicy 120 mm, zaprojektowane i wykonane przez producenta,
• uchwyt na torebki pozwalający na zamocowanie torebek o pojemności 250g,
500g lub 1 kg,
• dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów pochłaniających ciepło, nie
występuje efekt spalenia kawy,
• wyjątkowo cicha praca urządzenia: 63 dB,
• przystosowany do dużej eksploatacji,
• instrukcja obsługi na panelu frontowym; ułatwia samoobsługę.

R

Eurogast Polska

Urządzenie do tarcia sera / Kruszarka do lodu

R

Urządzenie do tarcia sera Santos - 2
• przeznaczone do wszystkich rodzajów sera, orzechów, owoców suszonych, czekolady,
• pojemnik o pojemności 800 g,
EurogastPolska u
• w standardzie dysk z otworami o Ø 3 mm,
• szeroka gama dysków dostępnych opcjonalnie: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, parmezan/orzechy, ser/czekolada,
• urządzenie łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu,
• wysunięcie pojemnika lub otwarcie gardzieli w trakcie pracy powoduje odcięcie zasilania.    
Kruszarka do lodu Santos - 9
• w standardzie tarcza do kruszenia lodu.

EurogastPolska u

wyjątkowo cicha praca: 63 dB

63

Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

279 x 239 x 677
1500 (50 Hz)
1800 (60 Hz)

Obroty silnika [obr./min]
Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą [kg]

1,2

Zasilanie [V]

230

Moc [W]

1500

Waga [kg]

40
16 838,-

Cena netto [PLN]

63

Młynek do przypraw
Młynek do przypraw Santos - 1P
• specjalne żarna przystosowane do mielenia przypraw,
• mikrometryczna regulacja stopnia zmielenia ziaren,
• idealny do zakładów przemysłu mięsnego,
• wyposażony w pojemnik na zmielone przyprawy
Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]
Wydajność [kg/h]

1P
250 x 320 x 550
do 14

Zasilanie [V]

230

Moc [W]

600

Pojemność zbiornika przypraw [kg]
Pojemność zbiornika przypraw zmielonych [kg]
Obroty silnika [obr/min]
Waga [kg]
Cena netto [PLN]

2

9

1
0,8
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

14
3 992,-

2/9

Model

1500

420 x 250 x 350

Wydajność [kg/h]

1P

do 50

Zasilanie [V]

230

Moc [W]

600

Obroty silnika [obr/min]

1500 (50 Hz)

Waga [kg]

14
3 489,-

Cena netto [PLN]
Tarcze:

Tarcza Ø 3mm
do sera

Tarcza Ø 4mm
do sera

Tarcza Ø 6mm
do sera

Tarcza Ø 8mm
do sera, grubych
orzechów

Tarcza do
parmezanu, orzechów

Tarcza
sera, czekolady

02201AD

02201BD

02201CD

02201DD

02201ED

02201FD

02201GD

09200

OPCJA

SANTOS 2 - STANDARD

OPCJA

OPCJA

OPCJA

OPCJA

OPCJA

SANTOS 9 – STANDARD

Cena netto [PLN] 220,-

220,-

220,-

220,-

220,-

220,-

220,-

220,-

Tarcza Ø 2mm
do migdałów, orzechów

82

Tarcza
do kruszenia lodu
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Mikser uniwersalny
Mikser uniwersalny Santos - 27
• mikser uniwersalny do wyrabiania ciasta (planetarny),
• 3 końcówki planetarne: mieszadło hakowe (mała prędkość),
mieszadło płaskie (średnia prędkość), rózga (duża prędkość),
• 8 prędkości, pojemność dzieży 10 litrów (5 kg ciasta),
• system unoszący dzieżę zapewnia łatwe użycie,
• wyposażony w przycisk bezpieczeństwa i przycisk „stop” oraz kratkę
zabezpieczającą, której uniesienie powoduje zatrzymanie miksera,
• obudowa wykonana ze stopu aluminium i blachy emaliowanej, dzieża ze stali
nierdzewnej.

R

Eurogast Polska

Mikser do ciasta na pizzę

R

Mikser do ciasta na pizzę Santos - 18
• osadzony na stabilnej podstawie,
• dzieża obracana siłą wyrabianego ciasta,
EurogastPolska u
• przeźroczysta pokrywa zapewniająca bezpieczeństwo pracy,
• niewielki otwór między dzieżą a pokrywą umożliwiający dodawanie składników w trakcie pracy urządzenia,
• wyjątkowo cicha praca silnika,
• dzieża wykonana ze stali nierzewnej,
• obudowa wykonana ze stopu aluminium i blachy emaliowanej,
• wyrabianie 4 kg ciasta przez ok 15 minut, idealny do pizzerii.

EurogastPolska u

27

18

Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]
Obroty silnika [obr./min]

27

Model

360 x 530 x 580

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

1500-1800

Obroty silnika [obr./min]

18
350 x 500 x 420
1500-1800

Pojemność dzieży [l]

10

Pojemność dzieży [l]

10

Zasilanie [V]

230

Zasilanie [V]

230

Moc [W]

650

Moc [W]

650

Waga [kg]

31

Waga [kg]

Cena netto [PLN]

84

8 999,-

opcjonalne mieszadła

Cena netto [PLN]

18
4 760,-
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