
•   Velmi výkonný 1200 W motor se stabilizátorem udržuje 

nastavené otáčky i při velkém zatížení

•   Kovová převodová kola

•   Planetární systém míchání

•   Možnost nastavení výšky šlehací metly

•   Otvor v krytu pro snadné přidávání surovin

•   Šlehací metla s prodlouženou pracovní částí zajistí efektivnější 

promíchání surovin i u stěn mísy v celé její výšce

•   Bezpečnostní systém výkyvného ramene proti spuštění

•   Velmi rychlé sestavení, jednoduché ovládání a snadná údržba

•   Hlučnost 83 dB(A) re 1pW

•   Délka napájecího kabelu 1,25 m

Plynulá regulace otáček pro volitelnou 
rychlost a intenzitu zpracování surovin

Otvor v krytu pro snadné 
přidávání surovin

BAREVNÉ PROVEDENÍ
bílá, šedá

EAN: 8590393250431

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm): 44,70
Šířka (cm): 66,40
Hloubka (cm): 29,30
Hmotnost (kg): 13,4

Rozměry výrobku:
Výška (cm): 30,20
Šířka (cm): 40,70
Hloubka (cm): 36,40
Hmotnost (kg): 10,90

KUCHYŇSKÝ ROBOT

GUSTUS GULLIVER III
ETA312890010

Planetární systém míchání 

Plynulá regulace otáček

Funkce PULSE

Nerezová mísa 

Hnětací hák, šlehací metla, 
mísící metla a flexi metla 

Brousek na nože



PŘÍSLUŠENSTVÍ: 
•   Velká nerezová mísa o objemu 5,5 l s držadly pro snadné přenášení

•   Průhledný kryt mísy

•   Flexi metla (na krémy a lehká těsta)

•   Hnětací hák

•   Mísící metla

•   Šlehací metla

•   Mlýnek na maso (průměr 54 mm)

 - Kovová mlecí komora

 - Mechanická pojistka proti přetížení strojku

 - 3x mlecí destičky pro střední, hrubé a velmi hrubé mletí

 - Nástavec na plnění uzenářských produktů (klobás, párků, jitrnic)

 - Nástavec na výrobu Kebbe

 - Pěchovadlo

 - Násypka

 - Tvořítko na cukroví 

•   Skleněný mixér 1,5 l

 - Nerezové mixovací nože 

 - Otvor ve víku pro plnění tekutin za chodu

 - Pěchovadlo pro posun surovin do prostoru sekacího nože

 - Pojistka proti chybějícímu víku

•   Brousek nožů

•   Uvolňovací klíče                  

DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 
•   Mlýnek na maso (průměr 62 mm)
•   Nástavec na strouhání se 4 bubínkovými struhadly
•   Nástavec na strouhání s 5 diskovými struhadly
•   Struhadlo na jemné strouhání
•   Nástavec na krájení kostiček
•   Mlýnek na obiloviny, luštěniny a rýži
•   Mlýnek na mák
•   Kráječ na úzké nudle (trenette)

•   Kráječ na široké nudle (tagliatelle)
•   Nástavec na válení těsta (na lasagne, raviolli, cannelloni)
•   Tvořítka na těstoviny (5 typů)
•   Lis na bobuloviny, ovoce a zeleninu
•   Citrusovač
•   Nástavec na výrobu zmrzliny
•   Spiralizér

•   Převodovka

KUCHYŇSKÝ ROBOT

GUSTUS MAXIMUS II
ETA312890030

KUCHYŇSKÝ ROBOT

GUSTUS GULLIVER III
ETA312890010


