
Preparering
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METOS RG-50 GRØNNSAKSKUTTER

Metos  Artikkel Dimensjon mm Inkl. i leveransen 
Grønnsakskutter RG-50  4221010 285x350x465  grønnsakskutter RG-50 uten verktøy 
Skjæreverktøy 2 pakke 4115606  2 mm finsnittskive, 2 mm river 
Skjæreverktøy 4 pakke 4115610  2 og 4 mm finsnittskive, 2 mm river, 2x2 mm strimmelskive 
Verktøystativ  4087517  for 3 skiver 

Elektrisk tilkobling 230V 1~50/60Hz 1,0 kW 10A treg

Terningsgitter
8x8, 10x10, 12x12, 
12x12L, 15x15, 
20x20 mm
Brukes i 
kombinasjon med 
knivskive.

Råkostriver
1.5, 2, 3, 4.5, 6, 
8 og 10 mm
For riving av 
poteter, gul-
røtter, ost og 
kål.

Finsnittskive
15 mm
For skiving av 
harde, myke  
eller saftige
produkter, snit-
ting av kål.

Standardskiver
0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
For skiving av 
faste og myke 
produkter. Ter-
ninger i sammen 
med ternings-
gitter.

Strimmelskiver
2x2, 3x3, 4x4, 2x6 
mm. 
For strimling av 
rotgrønnsaker, 
agurk osv.

Rifleskiver
2, 3, 4, 5, 6 mm
For skiving 
av dekorative 
skiver.

Finriver
For rasping 
av nøtter og 
kjeks.

Skive til myke 
produkter
8, 10, 12, 15 mm
For skiving myke 
grønnsaker og 
frukter.

Verktøyshengeren holder orden 
på verktøyet, holder dem skarpe 
og gjør bruken sikker og effektiv. 
Plass for tre skiver.

Hard ost riveskive
For rasping av tørr 
hard ost eks. par-
mesan.

Ekstra fin rive-
skive
For rasping av rot-
grønnsaker og tørt 
brød. Lager mos av 
rotgrønnsaker.

Metos RG-50 er en effektiv grønnsakskutter for små kjøkken 
som tilbereder 10 til 80 porsjoner pr dag. Maskinen imøtekommer 
alle tilskjæringsbehov og er en ideell maskin for små restauranter, 
diettkjøkken, barnehager, små sykehjem osv. Den skjærer skiver, 
terninger og strimler, river råkost, rasper, kutter potechips og 
pommes frites. Med Metos RG-50 tilbereder du frukt, grønnsaker, 
tørket  brød, ost, nøtter, sopp osv. Maskinens kapasitet er ca 2 kg 
pr minutt, avhengig av hvilken skive som brukes.

● Stor halvmåneformet matesylinder
● Kompakt benkmodell som er lett å sette bort og ta frem ved 

behov
● Kraftfull motor med høyt dreiemoment driver skjæreverktøyet 

via en selvstrammende drivreim
● Maskinbasen er produsert av robust ABS plast

Maskin
● Motor: 1,0 kW, en hastighet
● Sikkerhet: To sikkerhetsbrytere
● Beskyttelsesklasse: IP34
● Lydnivå LpA (EN31201): 76 dBA
Materiale
● Maskinhus: ABS-plast
● Knivhus: Aluminium
● Matare: Polykarbonat og polyamid
● Skjæreverktøy skiver: rustfritt stål,  

aluminium eller glassfiberforsterket plast
● Skjæreverktøy kniver: Rustfritt knivstål
Mater
● Matesylinder: Volum 0,9 liter,  

høyde 185 mm, diameter 170 mm
● Rørmateren diameter 53 mm
Skjæreverktøy
● Diameter: 185 mm
● Omdreining: 500 rpm
Nettovekt
● Maskin: 8,6 kg.
● Verktøyet: 0,3 kg.
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Terningsgitter
8x8, 10x10, 12x12, 
12x12L, 15x15, 
20x20 mm
Brukes i 
kombinasjon med 
knivskive.

Råkostriver
1.5, 2, 3, 4.5, 6, 
8 og 10 mm
For riving av 
poteter, gul-
røtter, ost og 
kål.

Finsnittskive
15 mm
For skiving av 
harde, myke  
eller saftige
produkter, snit-
ting av kål.

Standardskiver
0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
For skiving av 
faste og myke 
produkter. Ter-
ninger i sammen 
med ternings-
gitter.

Strimmelskiver
2x2, 3x3, 4x4, 2x6 
mm. 
For strimling av 
rotgrønnsaker, 
agurk osv.

Rifleskiver
2, 3, 4, 5, 6 mm
For skiving 
av dekorative 
skiver.

Finriver
For rasping 
av nøtter og 
kjeks.

Skive til myke 
produkter
8, 10, 12, 15 mm
For skiving myke 
grønnsaker og 
frukter.

Metos CC-32 kombikutter – grønnsakskutter 
og hurtighakker med en felles motorsokkel.

METOS CC-32 KOMBIKUTTER

Metos  Artikkel Dimensjon mm Inkl. i leveransen 
Kombikutter CC-32  4221017 285x350x465  kutter og hurtighakker: motorsokkel, hakkeelement, 3 l kuttebolle 
Skjæreverktøy 2 pakke 4115606  2 mm finsnittskive, 2 mm river 
Skjæreverktøy 4 pakke 4115610  2 og 4 mm finsnittskive, 2 mm river, 2x2 mm strimmelskive 
Verktøystativ  4087517  for 3 skiver 

Elektrisk tilkobling 230V 1~50/60Hz 1,0 kW 10A treg

Hard ost riveskive
For rasping av tørr 
hard ost eks. par-
mesan.

Ekstra fin rive-
skive
For rasping av rot-
grønnsaker og tørt 
brød. Lager mos av 
rotgrønnsaker.

Metos CC-32 er en grønnsakskutter og hurtighakker med en felles 
motorsokkel for å tilfredstille behov i mindre, profesjonelle kjøkken, 
10 til 80 posjoner per dag. Grønnsakskutteren kan bearbeide omlag 2 
kg grønnsaker pr min avhengig av skiven som brukes. Hurtighakkeren 
har en 3-liters bolle av rustfritt stål med bearbeidingskapasitet på 1 li-
ter flytende produkter, f.eks. supper, sauser, desserter, osv. Kjøtt, fisk 
og andre faste produkter kan hakkes i mengder på ca. 1 kg. 

● Overlegen kombimaskin - både grønnsakskutter og hurtighakker i 
en og samme maskin

● Stor halvmåneformet matesylinder
● Benkmodell som er lett å sette bort og ta frem ved behov med to 

gode sidehåndtak
● Maskinbasen er produsert av robust ABS plast

Maskin
● Motor: 1,0 kW, to hastigheter
● Sikkerhet: To sikkerhetsbrytere
● Beskyttelsesklasse: IP34
● Lydnivå LpA (EN31201): 76 dBA ved kutting 

og 82 dBA ved hakking
Materiale
● Maskinhus: ABS-plast
● Knivhus: Aluminium
● Matare: Polykarbonat och polyamid
● Kärl: Rostfritt stål 
● Skjæreverktøy skiver: rustfritt stål, alumini-

um eller glassfiberforsterket plast
● Kniver: Rustfritt knivstål
Volum och dimensjon
● Matesylinder: Volum 0,9 liter,  

høyde 185 mm, diameter 170 mm
● Rørmateren diameter 53 mm
● Bolle volum: 3 liter, flytende væske 0,9 liter
Skjæreverktøy
● Skjæreverktøy diameter: 185 mm 
● Hakkerkniv diameter: 170 mm
● Omdreining: Grønnsakskutter 500 rpm,  

hurtighakker 1450 rpm
Nettovekt
● Maskin: 8,6 kg.
● Materhodet: 1 kg
● Hurtighakkertillegg: 1,4 kg
● Verktøyet: 0,3 kg.
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● Avtagbar matesylinder med hengsel
● Ergonomisk presser der rørmateren er Ø 56 mm
● Effektiv utkaster
● Konstruksjon som er hygienisk og enkel å rengjøre
● Maskinen starter ikke hvis lokk eller mater er åpen
● Stort avløp som gjør at arbeidet flyter fint 
● Ergonomisk utformet: plass for kantine i front, vender  mot 
brukeren, smussavstøtende overflate, materen har stort håndtak
● Stødig
● Motoren har overopphetningsbeskyttelse
● Store tydelige brytere samt bærehåndtak på baksiden
● 5 kg/min < 400 porsjoner per dag

Metos RG -100 kan 
plasseres på et 
arbeidsbord med 
nedsenket bordplate, 
på et stativ eller vogn 
(tilleggsutstyr). Stativet 
inkluderer en avtakbar 
GN-kantine av plast. 
Stativet passer for RG-
100, RG-200 og RG-250 
mod ellene. Vogn av 
rustfritt stål finnes på 
side 42.

Terningsgitter
6x6, 8x8, 10x10, 
12x12, 12x12L, 
15x15, 15x15L, 
20x20, 20x20L 
mm 
Brukes i kombi-
nasjon med 
knivskive.

Råkostriver
1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 
10 mm
For rivning av 
gulrøtter, poteter, 
ost, brød, nøtter, 
kål, kavring

Finsnittskive
15 mm
For faste, myke 
og saftige 
produkter samt 
strimler kål. 

Standardskive
0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
For skiving av fas-
te og myke pro-
dukter. Terninger i 
sammen med ter-
ningsgitter.

Strimmelskive
2x2, 3x3, 4x4, 2x6, 
6x6, 8x8, 10x10 
mm
For strimling 
av rotfrukter, 
agurk mm. For 
pommes frites 
brukes 8 mm 
skiven.

Metos  Artikkel Dimensjon mm Inkl. i leveransen 
RG-100 4127343 215x425x495  maskin uten skjæreverktøy 
Skjæreverktøy4 pakke 4115600  1,5 og 4 mm finsnittskive, 2 og 8 mm river 
Skjæreverktøy 7 pakke 4115602  finsnittskive 1,5 og 4 mm, standardskive 10 mm, terningsgitter 10x10 mm,  
   råkostskive 2 og 8 mm, strimmelskive 4x4 mm, verktøyshenger 2 st 
Stativ  4220198 575x625x655 1 stk GN1/1-100 plastkantine 
Verktøyshenger 4087517  for 3 skiver 
Vinkel rørmater 4220141   

Elektrisk tilkobling 230V 1~50/60Hz 0,25 kW 10A treg

Metos RG-100 for små og middelsstore kjøkken.

Teknisk information
Maskinhus: Kåpe av anodisert, polert aluminiumslegering.
Motor: Motoren har motorvern.
Transmission: Giroverføring. 
Sikkerhet: To sikkerhetsbrytere. 
Skjæreverktøy: 185 mm rustfritt stål, aluminium eller glassfiberforsterket plast.
Skjæreverktøy kniver: rustfritt knivstål 
Omdreininger: 350 rpm 
Nettovekt: maskin 16 kg, verktøyet i snitt 0,5 kg.
Beskyttelsesklasse IP44, lydnivå maks. 70dBA.

Rifleskive
2, 3, 4, 5, 6 mm
Til dekorative 
skiver.

METOS RG-100 GRØNNSAKSKUTTER

Metos RG-100 skjærer, kutter i terninger, strimler og river. Den 
kan bearbeide frukt, grønnsaker, rotfrukter, sopp, ost, brød og 
nøtter. Flere ulike skjæreverktøy, som lett kan byttes, gjør det 
enkelt å få et perfekt resultat. Takket være de skarpe knivene, 
produsert i rustfritt stål, kan tomater skjæres i fine skiver.

RG-100 tar svært liten plass. En GN1/1-100-kantine kan plasseres foran, 
under skjæremaskinen på benken. Lange råvarer, som agurk, kan skjæres 
kontinuerlig gjennom det brede materøret (56 mm i diameter). Et skrått 
materør er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Det skrå materøret passer f. eks. 
for kutting av wokgrønnsaker eller for dekorativ kutting av grønnsaker til 
salater og smørbrød. Materøret er laget av aluminium, og en plaststapper 
er inkludert. Materørets diameter er 56 mm. Metos RG- 100 skjærer opp 
til 5 kg/min.

Passer for profesjonelle kjøkken som produserer opp til 400 porsjoner / dag.

Finriver
For hard 
poteter, tørr 
hard ost eks. 
parmesan og 
for tørt brød.

Stativ

Skive til myke 
produkter
8, 10, 12, 15 mm
For skiving myke 
grønnsaker og 
frukter.

Hard ost riveskive
For rasping av tørr 
hard ost eks. par-
mesan.

Ekstra fin rive skive
For rasping av rot-
grønnsaker og tørt 
brød. Lager mos av 
rotgrønnsaker.
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Terningsgitter
6x6, 8x8, 10x10, 
12x12, 12x12L, 
15x15, 15x15L, 
20x20, 20x20L 
mm 
Brukes i kombi-
nasjon med 
knivskive.

Råkostriver
1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 
10 mm
For rivning av 
gulrøtter, poteter, 
ost, brød, nøtter, 
kål, kavring

Finsnittskive
15 mm
For faste, myke 
og saftige 
produkter samt 
strimler kål. 

Standardskive
0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
For skiving av fas-
te og myke pro-
dukter. Terninger 
i sammen med 
terningsgitter.

Strimmelskive
2x2, 3x3, 4x4, 2x6, 
6x6, 8x8, 10x10 
mm
For strimling 
av rotfrukter, 
agurk mm. For 
pommes frites 
brukes 8 mm 
skiven.

Rifleskive
2, 3, 4, 5, 6 mm
Til dekorative 
skiver.

Finriver
For hard 
poteter, tørr 
hard ost eks. 
parmesan og 
for tørt brød.

Metos RG-200 skjærer, kutter i terninger, strimler og river og kan 
bearbeide frukt, grønnsaker, rotfrukter, sopp, ost og nøtter. Mange 
skjæreverktøy, som lett kan byttes, garanterer riktige skivestørrelser og 
perfekt kutteresultat. Takket være de skarpe knivene i av rustfritt stål, 
kan du skjære tomat i fine, jevnt tykke skiver.

Tross at RG- 200 er liten, er den meget effektiv. Takket være praktiske og te kniske 
løsninger er toppeffekt beholdt, eks. ved å forstørre materen. RG- 200 passer 
ved bearbeiding av større mengder. Den romslige materåpningen krever mindre 
forberedelser da de fleste produktene får plass i materen hele. Lange produkter, 
som f.eks agurk, kan skives uten avbrudd via det romslige materrøret som er 56 mm 
i diameter. Et skrått materør er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Det skrå materøret 
passer f. eks. for kutting av wokgrønnsaker eller for dekorativ kutting av grønnsaker 
for salater og smørbrød. Materøret er laget av aluminium og en plaststapper er 
inkludert. Materørets diameter er 56 mm. Metos RG- 200 skjærer opp til 7 kg/min.

Ergonomi og produktivitet går hånd i hånd. Verktøyshengerne sparer plass, forenkler 
bruken og holder knivene skarpe. RG-200 kan plasseres på et nedsenket  arbeidsbord, 
på et stativ eller vogn. I sortimentet finnes to ulike stativmodeller og vogn å velge 
imellom. Se s. 42.

Passer for kjøkken som tilbereder inntil 700 porsjoner per dag.

● Stødig
● Effektiv utkaster
● Motoren har motorvern
● Avtagbar matesylinder med hengsel
● Ergonomisk utforming, der rørmateren er Ø 56 mm 
● Konstruksjon som er hygienisk og enkel å rengjøre
● Maskinen starter ikke hvis lokk eller mater er åpne 
● Stor matesylinder og avløp gjør at arbeidet går raskt
● Store, tydelige brytere samt bærehåndtak på baksiden
● Ergonomisk utformet: plass for kantine foran avløpet, materen vender 
mot brukeren, smussavstøtende overflate, materen har stort håndtak
● 7 kg/min < 700 porsjoner per dag

Teknisk information
Maskinhus: Kåpe av anodisert, polert aluminiumslegering.
Motor: Motoren har motorvern.
Transmission: Giroverføring. 
Sikkerhet: To sikkerhetsbrytere. 
Skjæreverktøy: 185 mm rustfritt stål, aluminium eller glassfiberforsterket plast.
Skjæreverktøy kniver: rustfritt knivstål 
Omdreininger: 350 rpm 
Nettovekt: Maskin 18 kg, verktøyet i snitt 0,5 kg.
Beskyttelsesklasse IP44, lydnivå maks. 73dBA.

Metos RG- 200 for middels store kjøkken.

METOS RG-200 GRØNNSAKSKUTTER

Terningsskive
12.5 mm
Brukes ved 
terning i 
kombinasjon med 
terningsgitter som 
er 12x12, 15x15 
eller 20x20 mm. 
F.eks for rotfrukter 
og poteter.

Metos Artikkel Dimensjon mm Inkl. i leveransen 
RG-200 4131886 215x475x515/735  maskin uten skjæreverktøy 
Skjæreverktøy, 7 pakke 4115604  finsnittskive 1,5 og 4 mm, standardskive 10 mm, terningsgitter 10x10 mm,  
   råkostskive 2 og 8 mm, strimmelskive 4x4 mm, verktøyshenger 2 st 
Stativ  4220198 575x625x655  1 stk GN1/1-100 plastkantine 
Verktøyshenger 4087517  for tre skiver 
Vinkel rørmater 4220141   

Elektrisk tilkobling 230V 1~ 50/60Hz 0,37kW 10A treg

Skive til myke 
produkter
8, 10, 12, 15 mm
For skiving myke 
grønnsaker og 
frukter.

Hard ost rives-
kive
For rasping av 
tørr hard ost eks. 
parmesan.

Ekstra fin rive-
skive
For rasping av 
rotgrønnsaker 
og tørt brød. La-
ger mos av rot-
grønnsaker.

Rotgrønnsaks-
skive 
20 mm
For strimling av 
rotfrukter. 
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Terningsgitter
6x6, 8x8, 10x10, 
12x12, 12x12L, 
15x15, 15x15L, 
20x20, 20x20L, 
20x20EL mm. 
Brukes i sammen 
med passende 
knivskive.

Råkostriver
1.5, 2, 3, 4.5, 
6, 8, 10 mm
River gulrøtter 
og kål men også 
nøtter, mandel, 
ost og brød. 

Standardskive
0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
For skiving av fas-
te og myke pro-
dukter. Terninger i 
sammen med ter-
ningsgitter.

Strimmelskive
2x2, 3x3, 4x4, 2x6, 
6x6, 8x8, 10x10 
mmFor rotfrukter og 
poteter (eks. frestel-
ser og supper). 
8x8 og 10x10 mm 
Strimmelskiven 
brukes til bøyd 
pommes frites. 

Finsnittskive
15 mm
For både 
faste og myke 
produkter slik 
som løk, agurk 
og rotsaker.

Rotgrønnsaks-
skive
20 mm
For skiving av 
faste produk-
ter, f.eks for 
rotfrukter

Rifleskive
2, 3, 4, 5, 6 mm 
Brukes f.eks 
til rifflede 
rødbetsskiver.

● Stødig
● Avtagbar matesylinder med hengsel 
● Konstruksjon som er hygienisk og enkel å rengjøre
● Stor matesylinder og avløp gjør at arbeidet går raskt
● Store, tydelige brytere samt bære håndtak på baksiden
● Ergonomiskt utformet: plass for kantine foran avløpet, materen 
vender mot brukeren, smussavstøtende overflate, materen har stort 
håndtak
● Spiral trekker produktet mot skiven 
● Motoren har motorvern
● 8 kg/min < 800 porsjoner per dag

Teknisk informasjon 
Maskinhus: Kåpe av anodisert, polert aluminiumslegering.
Motor: Motoren har motorvern.
Transmission: Giroverføring. 
Sikkerhet: To sikkerhetsbrytere. 
Skjæreverktøy: 185 mm rustfritt stål, aluminium eller glassfiberforsterket plast.
Skjæreverktøy kniver: rustfritt knivstål 
Omdreininger: 350 rpm 
Nettovekt: maskin 21 kg, verktøyet i snitt 0,5 kg.
Beskyttelsesklasse IP44, lydnivå maks. 72dBA.

Metos RG-250 for middelsstore kjøkken.

METOS RG-250 GRØNNSAKSKUTTER

Metos RG-250 er en effektiv og ergonomisk grønnsakskutter som plasseres på 
nedsenket bord eller stativ. RG-250 kutter skiver, river strimler og lager terninger 
av grønnsaker, rotfrukter, frukt, sopp, ost, tørt brød og nøtter. Det finnes et stort 
utvalg av verktøy. Det finnes dessuten seks terningsgitter med ulike størrelser 
som brukes i kombinasjon med en skive av samme eller mindre størrelse. 

I forbindelse med konstruksjon av RG-250 la man spesiell vekt på ergonomi og hygiene. 
Grønnsakskutteren plasseres på et nedsenket arbeidsbord eller på et stativ. Rett arbeidshøyde 
er 100-125 cm ettersom brukeren ikke da trenger å bøye seg så mye under arbeidet. Apparatet 
er hygiensk og lett å holde rent. Matersylinderen og materen kan tas av og vaskes for hånd 
med et mildt vaskemiddel. 

Matersylinderen rommer 4 liter og råvarene behøver derfor ikke deles opp på forhånd. Det er 
en mellomvegg for å støtte produktene. Produktene kan plasseres mot den for å få ønsket 
kutteretning. Lange produkter, slik som agurk, purreløk og selleri kan mates inn via åpningen 
i  materrører. Bruker samme skiver som RG-200. I tillegg leveres et pommes frites-gitter som 
brukes i kombinasjon med 10 mm-skiven eller finsnittskiven. 

Grønnsakskutteren RG-250 passer for kjøkken som tilbereder 50-800 porsjoner per dag. 
Kapasiteten er 8 kg/min.

Metos Artikkel Dimensjon mm Inkl. i leveransen  
RG-250  4220166 285x450x586/735  maskin uten verktøy 
Skjæreverktøy, 7 pakke 4115604  finsnittskive 1,5 og 4 mm, standardskive 10 mm, terningsgitter 10x10 mm,  
   råkostskive 2 og 8 mm, strimmelskive 4x4 mm, verktøyshenger 2 st 
Stativ  4220198 575x625x655  1 stk GN1/1-100 plastkantine 
Verktøyholder 4087517  for tre skiver 

Elektrisk tilkobling 400V 3N~ 50Hz 0,55kW 16A

Pommes frites-
gitter 
10 mm 
skjærer raskt 
pommes frites 
i kombinasjon 
med 10 mm 
skive. 

Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Terningsskive
12.5 mm
Brukes ved 
terning i 
kombinasjon med 
terningsgitter 
som er 12x12, 
15x15 eller 20x20 
mm, f.eks for 
rotfrukter og 
poteter

Skive til myke 
produkter
8, 10, 12, 15 mm
For skiving myke 
grønnsaker og 
frukter.

Hard ost rives-
kive
For rasping av 
tørr hard ost eks. 
parmesan.

Finriver / Ekstra  
fin riveskive
For hard poteter, 
tørr hard ost eks. 
parmesan og for 
tørt brød.
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Metos Artikkel Dimensjon mm Inkl. i leveransen 
RG-350 Ergo 4143357 325x540x735/865  Maskin, matesylinder, Ergo bøylehåndtak 
RG-350 Auto  4143359 420x575x760 Maskin, automatisk fleksimater  
Skjæreverktøy, 7 pakke 4115608  finkutteskrive 2 og 4 mm, standardskive 10 mm, terningsgitter 10x10mm,  
   kutteskiver 2 og 8 mm, juliennesskive 4x4 mm, 3 stk verktøyhenger 
RG-350 Ergo matesylinder 4143363 *  matesylinder og Ergo bøylehåndtak 
RG-350 Auto fleksimater 4143365 *  automatisk fleksimater 
Stativ RG-350  4144204 600x650x450 plass for GN-kantine eller vogn 
Stativvogn RG-350 4206235 600x650x450 2 hjul i bak, 2 svingbare hjul med brems i fronten 
Stativ  4220198 575x625x655 1 stk GN1/1-100 plastkantine 
Verktøyshenger 4087517  for tre skiver 

* Passer også til eldre RG-350 grønnsakskutterhus.
Elektrisk tilkobling 400V 3N~ 50Hz 0,75kW 10A treg Alt utstyr kan også leveres i 230V.

RG-350 Ergo er utstyrt 
med et stort ergonomisk 
bøylehåndtak

METOS RG-350 GRØNNSAKSKUTTER

Råkostriver
1.5, 2, 3, 4.5,
6, 8 og 10 mm
River kål, gul-
røtter, nøtter, 
mandel og tørt-
brød. 
8 mm riveren 
brukes for å 
strimle kål og 
rive pizzaost.

Standardskive
0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
For skiving av fas-
te og myke pro-
dukter. Terninger 
i sammen med 
terningsgitter.

Strimmelskive
2x2, 3x3, 4x4, 2x6, 
6x6, 8x8, 10x10 mm
Strimler rotfrukt 
og poteter til 
gryter og supper. 

Terningsgitter
6x6, 8x8, 10x10, 
12x12, 15x15L, 
20x20L, 25x25L 
mm
Kutter i terninger 
rotsaker, frukter, 
poteter, kål, 
kålrot, agurk, 
tomat, eple i 
kombinasjon 
med knivskive. 

Rifleskive 
3, 4, 5, 6 mm 
Gir dekorativa 
skiver av eks. 
rødbeter, agurk 
og kålrot.

Pommes 
fritesgitter 
10 mm 
Skjærer rette 
pommes frites i 
kombinasjon med 
10 mm  skiven. 

Metos RG-350 skjærer, kutter i terninger, strimler og river 
og kan bearbeide frukt, grønnsaker, rotfrukter, sopp, ost 
og nøtter. 32 lett utbyttbare verktøy muliggjør et perfekt 
resultat. Skarpe kniver i rustfritt stål, gjør at du enkelt kutter 
tomat i fine, jevnt tykke skiver.

RG- 350 er veldig effektiv og er tilpasset for bearbeidning av store 
mengder. Takket være praktiske og tekniske løsninger har toppeffekt 
blitt beholdt, f.eks traktemater. 

RG-350 Ergo kutter 12 kg/min, kapasitet ca 1200 porsjoner/dag. 
RG-350  Auto kutter 30 kg/min. RG-350 sin romslige materåpning 
(195 mm i diameter) reduserer forarbeidet da de fleste produktene 
kan mates inn hele. Lange produkter , som agurk, kan skives uten 
avbrudd via det romslige (59 mm i diameter) materrøret. Den 
spirallignende låseskruen, som brukes ved låsing av verktøyet, drar 
kålhodene mot knivene.

Ergonomi og sikkerhet går hånd i hånd. Store håndtak forenkler 
flytting av apparatet. RG - 350 plasseres på et stativ med nedsenkbar 
overflate eller en vogn. Vi har verktøyholdere i rustfritt stål som kan 
monteres på veggen eller på en hyllevogn. Se side 42.

Installasjonstegning se side 490.

Terningsskive
12.5 mm
Brukes i kombi-
nasjon med gitter 
12x12 eller 20x20L. 
Passer bra til rot-
frukter, poteter, kål 
til gryter og sup-
per samt for kokt 
poteter til salater.

Skive til myke 
produkter
8, 10, 12, 15 mm
For skiving myke 
grønnsaker og 
frukter.

Hard ost rives-
kive
For rasping av 
tørr hard ost eks. 
parmesan.

Finriver
For hard 
poteter, tørr 
hard ost eks. 
parmesan og 
for tørt brød.

Ekstra fin rive-
skive
For rasping av 
rotgrønnsaker 
og tørt brød. La-
ger mos av rot-
grønnsaker.

Finsnittskive
14, 20 mm
For både 
faste og myke 
produkter slik 
som løk, agurk 
og rotsaker.

Rotgrønnsaks-
skive
15, 20 mm
For skiving av 
faste produk-
ter, f.eks for rot-
frukter
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● Stødig og rask
● Motoren har overopphetningsbeskyttelse
● Stor avtagbar matesylinder med hengsel
● Stor ergonomisk mater der rørmateren er Ø 59 mm 
● Konstruksjon som er hygienisk og enkel å rengjøre
● Maskinen starter ikke hvis lokk eller mater er åpen
● Stor matesylinder og avløp gjør at arbeidet går raskt
● Store, tydelige brytere samt bære håndtak 
● Plass for GN-kantine eller GN-vogn i stativet
● Vender mot brukeren, smussavstøtende overflate
● Låseskruen drar kålen mot knivene
● Traktemater for mating av store mengder (tilleggsutstyr)
● 12 kg/min < 1200 porsjon/døgn

RG-350 har automatisk 
fleksimater

Teknisk informasjon 
Maskinhus: Kåpe av anodisert, polert 
aluminiumslegering. Traktemater av rustfritt stål.
Motor: Motoren har motorvern.
Transmission: Giroverføring. 
Sikkerhet: To sikkerhetsbrytere. 
Skjæreverktøy: 215 mm rustfritt stål, aluminium eller 
glassfiberforsterket plast.
Skjæreverktøy kniver: rustfritt knivstål 
Omdreininger: 360 rpm 
Nettovekt: Maskin 32 kg, skivene i snitt 1 kg, 
traktemater 7,5 kg.
Beskyttelsesklasse IP44, lydnivå maks. 73dBA.
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METOS RG-400 GRØNNSAKSKUTTER

Materøret mater automatiskt uten 
trykk. Den passer bra til runde 
produkter slik som poteter, løk, 
mandel, nøtter og tørt brød - ingen 
manuell mating.

Den trykkluftdrevne materen 
presser automatiskt produktene 
mot knivene. Forenkler håndte-
ringen av store mengder.

4-hullsmateren er beregnet 
for agurk, purreløk, bladselleri 
samt øvrige lange produkter. 

Den manuelle materen er lett 
å bruke når man håndterer 
kål, ost, gulrøtter og salat.

Traktemater
Traktemateren har en egen matesylinder (modell A) slik at poteter, løk, tørt brød, sopp o.s.v. 
kontinuerlig bearbeides. Vingene styrer automatiskt produktene mot knivene uten manuell hjelp. 
Man kan f.eks helle i skrelte poteter direkte ut av bag eller pose. Materen er av rustfritt stål og 
mate sylinderen er støpt av en aluminiumblandning, og innsiden er av rustfritt stål.

Matesylinder B
Matesylinder modell B brukes sammen med en manuell 4-hulls mater eller en trykkluftsmater. 
Modell B skiller seg fra modell A med at innsiden har tre skarpe kniver. Ved bruk av manuell  eller 
trykkluftdreven mater kan f.eks kålhodene legges hele i sylinderen, hvor overflaten deles inn 
av kniver og den spirallignende skruen, som låser skiven, drar hodet mot knivene og forenkler  
arbeidet. Matesylinderens store volum, 7 liter og 200 mm gjennomskjæring, reduserer arbeids-
mengden og gjør at mange produkter kan håndteres hele.

4-hullsmater
4-hullsmateren brukes ved kontinuerlig arbeid, f.eks ved håndteringen av agurk, purreløk og sitrus-
frukter. Den forenkler arbeidet når man vil skjære skiver og brukes sammen med mate sylinder 
B.  4-hullsmateren har to åpninger med 73 mm gjennomskjæring, en åpning med 60 mm og en  
åpning med 35 mm gjennomskjæring. I leveransen inngår to matere av ulike størrelse produsert i  
spesialplast. Hullmateren er produsert av lettmetall og knivene låses med egen låseskrue.

Manuell mater
Den manuelle materen brukes for hutig bearbeiding av kål, salater, rotfrukter, tomater og andre 
produkter som må støttes og presses under innmating. Støterens form gjør arbeidet lett, det 
er ikke nødvendig å bruke kraft. Maskinen stopper automatisk når den manuelle materen vris til  
siden og starter når den vris på plass igjen.

Pneumatisk (trykkluftdreven) mater
Den trykkluftsdrevne materen brukes for automatisk mating av kål, salat, gulrøtter samt for  
øvrige produkter som krever mating. Den tidligere så kraftkrevende håndteringen av kål og gul-
røtter går nå lett og ergonomisk. Brukeren fyller matesylindern (B), for materen og maskinen  
starter automatiskt. Arbeidet er sikkert siden apparatet automatiskt stopper når materen tas ut. 
Det finnes tre ulike hastigheter å velge mellom, avhengig av produktenes struktur.

Metos RG-400 grønnsakskutter er utviklet for å raskt og ergonom-
iskt kunne håndtere store mengder. Metos RG-400 er en holdbar, 
allsidig og effektiv grønnsakskutter som gir et godkjent resultat til 
og med for den krevende brukeren

Metos  Artikkel  Elektrisk tilkobling / Inkl. i leveransen  
RG-400  4132512  maskin, materør, matesylinder A  
Matesylinder B  4132537  brukes i kombinasjon med 4-hulls mater og manuell eller trykkluftdreven mater  
4-hulls mater  4189276  ny modell fra serie nr. 2550  
Manuell mater  4189269  ny modell fra serie nr. 2550  
Trykkluftdreven mater  4189283  krever trykkluft 35 l/min; ny modell fra serie nr. 2550 
Kompressor  4133146  6 bar 1,33 l /s, 230V, 1~0,75 kW, 10 A treg, tankvolum 19 l  
Skjæreverktøy, 7 pakke 4115608 finkutteskrive 2 og 4 mm, standardskive 10 mm, terningsgitter 10x10mm,  
  kutteskiver 2 og 8 mm, juliennesskive 4x4 mm, 3 stk verktøyhenger 
Verktøyvogn  4144194  860x535x1060 mm  
Verktøyshenger  4087517  for tre skiver  

Elektrisk tilkobling 400V 3N~ 50Hz 1,5/0,9kW 10A treg

Metos RG-400 som standard utgave omfatter 
maskinen, matesylinder A samt materør.

Alt utstyr kan også leveres i 230V. Installasjonstegning se side 490.

40  



METOS RG-400 GRØNNSAKSKUTTER

Metos MPT-450 kantiner 
kan kjøres inntil kutteren 
slik at forflytning av 
produkter blir så enkelt 
som mulig. Høyden på 
vognens skinner for GN- 
kantiner er justerbare. Av 
de 4 hjulen er 2 låsbare.

Maskinens deler er lette å ta 
av for rengjøring. De slette 
overflatene og rundede hjørnene 
i knivhuset og i avløpet forenkler 
også rengjøringen. De kan 
dusjes rene med hånddusj (ikke 
høytrykksvask). Avstand fra 
maskin og ned til gulv er 150mm, 
noesom letter gulvrengjøringen. 
RG -400 er utstyrt med 2 hjul 
som gjør den lettere å flytte.

På verktøysvognen 
(tilleggs utstyr) trans-
porteres verktøyet 
lett til arbeidsplassen, 
knivene holdes 
skarpe og det er lett å 
holde orden. Vognen 
har plass for både 
matersylinderne,  
4-hullsmateren samt 
enten den manuelle 
eller trykkluftdrevne 
materen. Vognen 
har også 2 hjul med 
bremser.

Det finnes til og med en verk-
tøysholder produsert av 
spesial plast. Den har plass 
for 3 verktøy og skal festes på 
vognen. Verktøysholderen fås 
også i rustfritt stål. Denne kan 
festes til vegg eller til en vogn.

Materør

Manuell mater
Trykkluftdreven 
mater

4- hullsmater

Matesylinder A Matesylinder B

Skive

Utkastere

Maskin

Råkostriver
1.5, 2, 3, 4.5,
6, 8 og 10 mm
River kål, gul-
røtter, nøtter, 
mandel og tørt-
brød. 
8 mm riveren 
brukes for å 
strimle kål og 
rive pizzaost.

Standardskive
0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
For skiving av fas-
te og myke pro-
dukter. Terninger 
i sammen med 
terningsgitter.

Strimmelskive
2x2, 3x3, 4x4, 2x6, 
6x6, 8x8, 10x10 mm
Strimler rotfrukt 
og poteter til 
gryter og supper. 
2x2 mm kniven 
gir fine strimler, 
2.5x6 mm kniven 
strimler kål. 
10x10 mm kniven 
gir bøyd pommes 
frites.

Terningsgitter
6x6, 8x8, 10x10, 
12x12, 15x15L, 
20x20L, 25x25L 
mm
Kutter i terninger 
rotsaker, frukter, 
poteter, kål, 
kålrot, agurk, 
tomat, eple i 
kombinasjon 
med knivskive. 

Rifleskive 
3, 4, 5, 6 mm 
Gir dekorativa 
skiver av eks. 
rødbeter, agurk 
og kålrot.

Pommes 
fritesgitter 
10 mm 
Skjærer rette 
pommes frites i 
kombinasjon med 
10 mm  skiven. 

Terningsskive
12.5 mm
Brukes i kombi-
nasjon med gitter 
12x12 eller 20x20L. 
Passer bra til rot-
frukter, poteter, kål 
til gryter og sup-
per samt for kokt 
poteter til salater.

Skive til myke 
produkter
8, 10, 12, 15 mm
For skiving myke 
grønnsaker og 
frukter.

Hard ost rives-
kive
For rasping av 
tørr hard ost eks. 
parmesan.

Finriver
For hard 
poteter, tørr 
hard ost eks. 
parmesan og 
for tørt brød.

Ekstra fin rive-
skive
For rasping av rot-
grønnsaker og tørt 
brød. Lager mos av 
rotgrønnsaker.

Finsnittskive
14, 20 mm
For både 
faste og myke 
produkter slik 
som løk, agurk 
og rotsaker.

Rotgrønnsaks-
skive
15, 20 mm
For skiving av 
faste produk-
ter, f.eks for rot-
frukter

● 10-40 kg/min < 3000 porsjoner/døgn
● Ergonomisk. Bredt utvalg av ulike 
skivetykkelser
● Lett og rask å rengjøre 
● Sikker i bruk og minimalt service-
behov
● Mangesidige tilberedningsmulig-
heter
● Trygg og sikker bruk har vært alfa og 
omega i utviklingen av maskinen

Teknisk informasjon 
Maskinhus: Kåpe av anodisert, polert 
aluminiumslegering. Matesylindere 
og mater: rustfritt stål eller 
aluminiumslegering.
Motor: Motoren har motorvern.
Transmission: Giroverføring. 
Sikkerhet: 3 sikkerhetsbrytere. 
Skjæreverktøy: 215 mm rustfritt stål, 
aluminium eller glassfiberforsterket 
plast.
Skjæreverktøy kniver: rustfritt knivstål 
Matesylinder: volum 9 liter, høyde 250 
mm, diameter 200 mm
Materør: volum ca 23 liter, høyde 350 
mm, diameter 420 mm
Trykkluftdreven mater: 3 hastigheter, an-
befalt trykk 6 bar
Omdreining: 200/400 rpm. 
Nettovekt: maskinen 54 kg
matesylinder (B) 6 kg
traktemater + sylinder A 12kg
trykkluftdrevet mater 11 kg
manuell mater 5 kg
verktøyet i snitt 1 kg
Beskyttelsesklasse IP45, lydnivå 70dBA.
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Metos stativ RG-350 er tilpasset store grønnsakskuttere. RG-350 stativet og  
vognen er beregnet for RG-350 grønnsakskuttere. Foran finnes plass for GN1/1- 
kantiner eller Metos MPT-450 kantinevogn. Stativet har enten justerbare føtter  
eller gummihjul. Hjulenes diameter er 125 mm, to av dem har brems. En robust kon-
struksjon helt i rustfritt stål.

Metos RN-20 - stativet har 
justerbare føtter.

METOS STATIV OG VOGNER

Metos RG-350 stativ for 
grønnsakskutter.

Metos RG-350 vogn 
for grønnsakskutter.

Metos RN20 stativ passer til Bjørn RN20 varimixer. Det passer også for små grønnsaks-
kuttere, og har en utdragbar hylle. Stødig konstruksjon og justerbare ben som  
sørger for stabilt arbeide. Gjennomgående rustfri konstruksjon.

Stativ og vogn har en ergonomisk utforming og passer til mindre kjøkken maskiner. 
Korrekt arbeidshøyde er viktig når man står og jobber ved grønnsakskuttere og 
miksere. Begge modellene har samme konstruksjon, flat topplate som gir enkelt 
renhold. Stativet er laget i rustfritt stål, har en underhylle og justerbare føtter. Vognen 
har ø 125 mm hjul, to med brems.

Metos vogn for kjøkkenmaskiner 
(finnes også som stativ uten hjul).

Metos  Artikkel Dimensjon mm
Stativ RG-350  4144204 600x650x450
Vogn RG-350 4206235 600x650x450

Metos  Artikkel Dimensjon mm
Stativbord RN20 4189766 450x640x530
Stativvogn  4206228 560x640x650
Stativbord  4189558 560x640x650

METOS VOGN TIL SALATVASKING

Metos vogn til salatvasking er perfekt til å vaske 
og friske opp salater og andre grønnsaker. En 150 
mm. høy beholder er tilpasset med en trådkurv 
med håndtak. Trådkurven passer til beholderen, 
og den kan vaskes i oppvaskmaskin.
Beholderen har en sil og en kuleventil.

Den nedre vognene er i perfekt høyde hvis den 
skal brukes med en grønnsakskutter på et stativ. 
Den øvre vognen kan brukes til bearbeiding av 
grønnsaker.

Vognene har ø125 mm. hjul, to av dem med 
bremser. Hele konstruksjonen er i rustritt stål.

Metos  Artikkel Dimensjon mm
Vaskevogn 500 4250002 550x550x500
Vaskevogn 800 4250004 550x550x800Metos vogn til salatvasking
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Metos verktøyshengeren passer til alle kutteverktøy for Metos RG-200 – 
RG-400 grønnsaks kuttere. Hengekrokene peker oppover i en 5° vinkel slik at 
verktøyene henger skikkelig på plass. På hver hengekrok kan man plassere to 
verktøy. Verktøyene kommer ikke i kontakt med hverandre. De kan enkelt og 
trygt tas i bruk dersom man løfter dem via hullet i midten. Brukeren ser hele 
tiden verktøyet og kan unngå å røre de skarpe knivene. 

Veggmodellen er enkel å henge opp med kroker eller skruer. 

Vognmodellen passer på Metos vognmodeller SET-70 – SET-105, GN-geidervogn 
GNT-14 samt hyllevognen SHT-75. Hengeren henges på det øvre hylleplanets 
kant og krever ingen fastsetting. Hengerens lange støttestag blir støttet opp av 
det nedre hylleplanet og holdes dermed på plass. Hyllevognen har også plass 
til tilleggsutstyret til den store RG-400 grønnsakskutteren. 

Verktøyshenger Artikkel  Dimensjon mm
Vegghenger 4 hengekroker , for 8 verktøy  4189727   430x134x626
Vegghenger 6 hengekroker, for 12 verktøy  4189734   430x134x875
Vognhenger 4 hengekroker, for 8 verktøy  4189741   430x160x633
Vognhenger 6 hengekroker, for 12 verktøy  4189759   430x160x884

METOS VERKTØYHENGERE

Vognhengeren for fire verktøy til Metos 
grønnsakskutter montert på en Metos SHT-
75 hyllevogn.

METOS – SOFT SLICER SKIVER TIL MYKE PRODUKTER

Enkelte frukt og grønnsaker kan være vanskelig å kutte, selv 
med svært gode kokkekniver. For å få til et perfekt resultat 
med kuttemaskiner trenger du profesjonelt og veldesignet 
utstyr. Nå går det som en lek å kutte myke produkter med 
grønnsakskutteren.

Myke produkter skives ved hjelp av verktøyskiver for myke produkter, 
og kuttes i terninger ved bruk av skiver for myke produkter og vanlige 
terningsgitter i kombinasjon. Delene på disse er laget av spesialstål i 
høy kvalitet, og er svært skarpe. Kantene på bladene er vinklet slik at 
du får det beste resultatet, noe som er viktig, spesielt når du skal kutte 
myke og saftige produkter.

Med skiver for myke produkter kombinert med standard terningsgitter kan 
du kutte store mengder ”vanskelige” frukt og grønnsaker. Det finnes fire 
størrelser på verktøyskiver for myke produkter; 8, 10, 12 og 15 mm. Alle 
skivene kan vaskes i oppvaskmaskin. 

Tomater
Tomater er saftige, og er dekket med et tynt skall, så det er viktig at de 
kuttes med skarpe kniver i rett vinkel hvis du vil unngå å knuse tomate-
ne. Du kan kutte store mengde tomat til salsa, pizza osv.

Løk
Med løk er det viktig å kutte jevnt, hvis ikke smaker de bittert. Du får et 
perfekt og velsmakende resultat.

Bananer
Bananer er myke og litt klissete. Nå kan du kutte fine bananterninger til 
fruktsalat, iskrem osv.
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METOS RG SKJÆREVERKTØY

CC-32-34 RG-50
Artikkel

4115400
4192769
4115404
4192776
4115408
4192783
4115412
4192818
4115416
4115418
4115420
4115422

4115215

4220111
4220113
4220115
4220117

4115438
4115440
4192938
4115444
4115446

4192825
4115428
4192832
4115426

4115614 (2

4115616 (3

4115618 (4

4115620 (6

4115622 (4

4115626 (4

4115191
4192871
4116662
4192889
4192896
4115228
4115230
4189149
4189151
4081387

RG-100
Artikkel

4115400
4115402
4115404
4115406
4115408
4115410
4115412
4115414
4115416
4115418
4115420
4115422

4115215 (5

4220111
4220113
4220115
4220117

4115438
4115440
4115442
4115444
4115446

4115424
4115428
4115430
4115426
4115432
4115434
4115436

4115612 (1

4115614 (2

4115616 (3

4115618 (4

4115620 (6

4115622 (4

4115624 (10

4115626 (4

4115628 (17

4115191
4115193
4116662
4116687
4130402
4115228
4115230
4189149
4189151
4081387

RG-200 / 250
Artikkel

4115448
4115450
4115452
4115454
4115456
4115458
4115460
4115462
4115464
4115466
4115468
4115470

4113415 (5

4081920 (15

4220121
4220123
4220125
4220129

4115486
4115488
4115490
4115492
4115494

4115472
4115476
4115478
4115474
4115480
4115482
4115484

4115612 (1

4115614 (2

4115616 (3

4115618 (4

4115620 (6

4115622 (4

4115624 (10

4115626 (4

4115628 (17

4115630 (14 **

4220127 (7 **

4115496
4115498
4115500
4115502
4115504
4115506
4115508
4115510
4115512
4115514

Standardskive
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Finsnittskive
14 mm
15 mm
20 mm
Rotgrønnsaksskive
15 mm
20 mm
Skive til myke produkter
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Rifleskive
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Strimmelskive
2 x 2 mm
3 x 3 mm
4 x 4 mm
2 x 6 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 10 mm
Terningsgitter
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 10 mm
12 x 12 mm
12 x 12 mm L
15 x 15 mm
15 x 15 mm L
20 x 20 mm
20 x 20 mm L
20 x 20 mm EL
25 x 25 mm L
Pommes frites-gitter
10 mm
Råkostriver
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Finriver
Ekstra fin riveskive
Hard ost riveskive

44  



1 = Brukes i kombinasjon med 3-6 mm standardskive
2 = Brukes i kombinasjon med 3-8 mm standardskive eller 
8 mm skive til myke produkter
3 = Brukes i kombinasjon med 3-10 mm standardskive eller 
8-10 mm skive til myke produkter
4 = Brukes i kombinasjon med 3-10 mm standardskive eller 
8-12 mm skive til myke produkter
5 = Brukes separat eller med 15x15 mm L eller 20x20 mm L 
terningsgitter
6 = Kun i kombinasjon med 12 mm skive til myke produkter
7 = Kun i kombinasjon med 10 mm standardskive
8 = Brukes separat eller med 15x15 mm L eller 20x20 mm L 
eller 25x25 mm L terningsgitter
9 = Brukes separat eller med 20x20 mm L eller 25x25 mm 
L terningsgitter
10 = I kombinasjon med 15 mm finsnittskive eller 12-15 mm 
skive til myke produkter
11 = Kun i kombinasjon med 15 mm rotgrønnsaksskive, 14 
mm finsnittskive eller 12-15 mm skive til myke produkter
12 = Kun i kombinasjon med 15 mm / 20 mm 
rotgrønnsaksskive eller 14 mm / 20 mm finsnittskive
13 = Kun i kombinasjon med 20 mm rotgrønnsaksskive
14 =Brukes separat eller med 20x20 mm EL terningsgitter
15 = Kun i kombinasjon med 15 mm finsnittskive
16 = Brukes i kombinasjon med 3-10 mm standardskive 
eller 8-12 mm skive til myke produkter

* = Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin
** = Ikke egnet for CC-32 modell

METOS RG SKJÆREVERKTØY

RG-7
Artikkel

4115448
4115450
4115452
4115454
4115456
4115458
4115460
4115462
4115464
4115466
4115468
4115470

4113415 

4081920

4220121
4220123
4220125
4220129

4115486
4115488
4115490
4115492
4115494

4115472
4115476
4115478
4115474
4115480
4115482
4115484

4083103 *

4084805 (7 *

4115496
4115498
4115500
4115502
4115504
4115506
4115508
4115510
4115512
4115514

RG-350 /400
Artikkel

4115516
4115518
4115520
4115522
4115524
4115526
4115528
4115530
4115532
4115534
4115536
4115540

4143384 (8

4143391 (9

4103293 (8 *
4103303 (9 *

4220151
4220153
4220155
4220157

4115560
4115562
4115564
4115566

4115542
4115546
4115550
4115544
4115552
4115554
4115556

4132632 (1

4132657 (2

4132664 (3

4132671 (18

4135062 (11

4135087 (12

4135094 (12

4132713 (7

4115568
4115570
4115572
4115574
4115576
4115578
4115580
4115582
4115584
4115586

Standardskive
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Finsnittskive
14 mm
15 mm
20 mm
Rotgrønnsaksskive
15 mm
20 mm
Skive til myke produkter
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Rifleskive
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Strimmelskive
2 x 2 mm
3 x 3 mm
4 x 4 mm
2 x 6 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 10 mm
Terningsgitter
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 10 mm
12 x 12 mm
12 x 12 mm L
15 x 15 mm
15 x 15 mm L
20 x 20 mm
20 x 20 mm L
20 x 20 mm EL
25 x 25 mm L
Pommes frites-gitter
10 mm
Råkostriver
1,5 mm
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Finriver
Ekstra fin riveskive
Hard ost riveskive
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METOS VCM/VCB HURTIGHAKKER

Med Metos-kuttere 
blir kuttetiden kort, 
temperaturen i produktene 
øker lite, fett og olje skiller 
seg ikke seg fra produktet 
og du oppnår et fint, jevnt 
resultat.

Metos VCM og VCB kuttere er et perfekt verktøy for å  blande 
og kutte kjøttdeig, fisk, grønnsaker, mandler, ost, å mose 
produkter og å blande sauser. Kutterne har en vid bolle, hvor 
knivbladene effektivt moser og blander produktene. Bladene 
er laget med tanke på høy-hastighets bruk. Ingrediensene 
kuttes og blandes raskt, og dermed opprettholdes en lav 
temperatur i produktene og fettutskillelsen fra produktene blir 
minimal. Det transparente lokket gjør det enkelt å følge med på 
prosessen, de effektive skrapene i bollen blander produktene 
godt sammen. Lokket har en påfyllingsåpning Ø50 mm og 
en sikkerhetsblokk utstyrt med en magnetisk bryter som gir 
sikker og rask bruk. 

Aromasmør

Desserter

Pateer

Parmesan

SupperKjøttfarse og 
tartar

Persille og 
krydderurter

Majones og 
sauser

Nøtter og 
mandler

Løk

Kapasitet:
Modellen VCM-41/42 har en 4-liters 
bolle med kapasitet på 1,6 liter 
flytende væske. Av matprodukter tar 
den 1,3 kg kjøtt, fisk og kryddersmør. 
1,6 liter majones og 1 liter persille. Et 
jevnt resultat med høy kvalitet får du 
om du først kutter produktene i biter 
på 4x4x4 cm.

Modellen VCB-61/62 har en 6-liters 
bolle med kapasitet på 4,3 liter 
flytende væske. Av matprodukter tar 
den 2 kg kjøtt, fisk og kryddersmør, 
4,3 liter suppe, saus, salatdressing 
eller andre flytende produkter og 1,5 
liter persille. 

Modellen VCB-32 har en 3-liters bolle 
med kapasitet på 1,4 liter flytende 
væske. Av matprodukter tar den 1 
kg kjøtt, fisk og kryddersmør, 1,4 liter 
flytende produkter. 

Spesifikasjoner 
VCM-41/42: maskinhus i polert aluminium, bolle 
i rustfritt stål, knivbladholder i acetal og to 
knivblader i rustfritt stål av høy kvalitet, lokk og 
skraper i polysulfon. Lokkåpning lukkes ved å 
vri skrapen. VCM-41: en hastighet 1500 rpm med 
pulsfunksjon. VCM-42: to hastigheter 1500/3000 
rpm med pulsfunksjon. Isolasjonsklasse 
VCM modeller er IP44 og motoren har en 
overopphetningsbeskyttelse. Sikkerhetssystem: 
tre separate sikkerhetsbrytere og motorbrems. 
Netto vekt: VCM-41/42 17,0 kg. Lydnivå: 72 dBA

VCB-61/62: motorhus i polert aluminium, bolle i 
rustfritt stål, bladholder i polysulfon, 4 knivblader 
i rustfritt stål av høy kvalitet. Lokk i polysulfon. 
Fylleåpningen i lokket lukkes med en gummiplugg. 
Avtakbare gummitetninger i kanten av lokket. 
VCB-61: en hastighet 1500 rpm med pulsfunksjon. 
VCB-62: to hastigheter 1500/3000 rpm og 
pulsfunksjon. Isolasjonsklasse VCB modeller er 
IP34, motor har en overopphetningsbeskyttelse. 
Sikkerhetssystem: tre separate sikkerhetsbrytere 
og motorbrems. Netto vekt: VCB-61 25 kg og VCB-
62 21,2 kg. Lydnivå: 67 dBA

VCB-32: motorhus i polert aluminium, bolle 
i rustfritt stål, bladholder i polysulfon, 2 
knivblader i rustfritt stål av høy kvalitet. Lokk i 
polysulfon. Fylleåpningen i lokket lukkes med en 
gummiplugg. Avtakbare gummitetninger i kanten 
av lokket. VCB-32: to hastigheter 1450/2650 
rpm og pulsfunksjon. Isolasjonsklasse er IP34, 
motor har en overopphetningsbeskyttelse. 
Sikkerhetssystem: to separate sikkerhetsbrytere. 
Netto vekt 8,8 kg. Lydnivå: 82 dBA

Metos Artikkel  Bolle gr/net liter Hastighet rpm Dimensjon mm El. tilkobling
VCM-41 4139317 4/1,6 1500 260x290x440 230V 1~ 550W 10A
VCM-42 4192737 4/1,6 1500/3000 260x290x440 400V 3N~ 750W 10A
VCM kniv 4139388    
VCB-61 4189188 6/4,3 1500 310x350x480 230V 1~0,9 kW 10A
VCB-62 4189043 6/4,3 1500/3000 310x350x480 400V 3N~ 1,5 kW 10A
VCB kniv 4189070    
VCB-32 4189045 3/1,4 1450/2650 285x335x440 230V 1~1,0 kW 10A
VCB kniv 4189072    

Alt utstyr kan også leveres i 230V.
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METOS SB-4 MIKSER

Stammen har festeanordning 
med hengsel som holder lok-
ket på plass.

Den lave modellen gjør at 
apparatet er trygg og enkel  
i bruk.

Kjele med kniver kan vaskes 
i maskin.

Metos Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling  Inkl. i leveransen
SB-4 4144807 270x365x445   230V 1~ 1,35 kW 10A  Maskin og kjele
SB-4 kjele med lokk 4191081       kjele med lokk
SB-4 lokk 4144821       lokk
SB-4 mater 4144839       mater

UrteoljerSalatsdressing Majones DressingSauser

Supper Cocktail,
saft/juice

Desserter AromasmørMilkshake

Teknisk information

Motor: 1,35 kW, 230 V 1~, motorvern, elektronisk styring for mer langsom start, lokket har sikkerhetsbrytere, 
beskyttelsesklasse IP34, kugghjulsdrift. Trinnløs hastighet 700 – 1500 v/min. Det finnes separat 
pulsfunksjon, som kan endres til full hastighet under kjøring.
Lydnivå: LpA(EN 31201):<84 dBA.
Materiale: Motorhus av anodisert aluminiumlegering; kjele, lokk og doserer av varme- (115°C) og 
støtbestandig spesialplast. Kniver av førsteklasses stål, den vedlikeholdsfrie akslingen med kulelager 
er av rustfritt stål.
Vekt: maskin og lokk 5,7 kg, kjele 0,9 kg.

SB-4 er rask og hendig å bruke. Tar 
liten plass. Transparent 4-liters kjele 
med håndtak forenkler arbeidet.

Metos SB-4 blander, visper, hakker, finfordeler, moser og 
gjør sauser, supper, desserter, majones, pureer, cocktailer, 
fruktdrinker, saft, milkshake mm. Den er  beregnet for 
restauranter, barer, diettkjøkken, sykehus, skoler mm.

Den sterke motoren på 1,35 kW, trinnløs hastighetsregulering og ekstra 
lange kniver garanterer fullstendig effektivitet og skikkelig resultat (ved 
bearbeiding av både store og små mengder). Foruten den trinnløse 
reguleringen finnes også pulsfunksjon. Den romslige kjelen på 4 liter er 
lett og svært støtbestandig.

● Volum: 4 liter
● Målgradering: 0,5-3,8 liter
● Kniver: ekstra lange kniver (72 mm fra spiss til spiss)
● Lokk: tett sluttende med materåpning (26 mm i diameter)
● Doserer: volum 1 dl
● Kjele med kniver, lokk og doserer kan vaskes i maskin
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Metos HotmixPro er en innovativ multifunksjonsmikser 
med spesielle kniver designet for å brukes både som 
mikser og kutter. Den blander, kutter, finfordeler og moser 
alle ingredienser, faste og flytende. Disse egenskapene 
komplementeres med varmesystem som kan varme eller 
koke alle ingredienser mens den samtidig blander på valgt 
hastighet. Med en kraftfull motor blandes alle ingredienser 
hurtig med høy rotasjonshastighet. Beholderen er av 
rustfritt stål og rommer 2 eller 3 liter.

I mange vanlige hurtighakkere er rotasjonshastigheten 
max 3000 rpm. Med høy rotasjonshastighet blir alle 
tilberedningstider kortere og sluttresultatet jevnere. Med 
Metos Hotmix opprettholdes varmen i ingrediensene 
mens prosessen pågår.

METOS HOTMIX PRO

Eksempler på ferdige program:

Kalde sauser, deig og røre
● patè
● blini deig
● crepe/pannekake røre
● ostekrokett
● ostesaus
● roquefort saus
● laksesaus
● majones
● vinegrette
● pestosaus
● nøttesaus

Varme sauser
● bearnaisesaus
● mornaysaus
● bechamelsaus
● tacosaus

Suppe
● purèsuppe av poteter
● blomkålsuppe
● vichyssoise
● gazpacho

Dessert
● creme karamell
● catalan cream
● mascarpone krem
● sacherkake
● zabaione

Syltetøy og marmelader
● gulrotsyltetøy
● grønn tomatsyltetøy
● paprikasyltetøy
● appelsinmarmelade
● sitronmarmelade

Metos Hotmix Pro Gastro and TWIN
● Rustfri beholder, kap. 2 liter, Twin med to boller
● Justerbar temperaturkontroll 25 - 190°C
● 26 hastigheter
● Rotasjonshastighet på kniven 120 - 12500 rpm
● Turbofunksjon og pulsfunksjon
● LCD-display som viser alle funksjoner
● Utførelse i rustfritt stål på hele maskinen
● Effekt 2300W 
● Kan lagre opptil 400 ulike program
● USB port for overføring av program
● Diagnostikk
● Enkelt å bytte kniver
● IPX1 vann og fuktighetsbeskyttet

Metos Hotmix Pro Gastro XL
● Rustfri beholder, kap. 3 liter
● Justerbar temperaturkontroll 25 - 190°C
● 26 hastigheter
● Rotasjonshastighet på kniven 120 - 16000 rpm
● Turbofunksjon og pulsfunksjon
● LCD-display som viser alle funksjoner
● Utførelse i rustfritt stål på hele maskinen
● Effekt  3300W 
● Kan lagre opptil 400 ulike program
● USB port for overføring av program
● Diagnostikk
● Enkelt å bytte kniver
● IPX1 vann og fuktighetsbeskyttet

Metos Hotmix Pro Easy
● Rustfri beholder, kap. 2 liter
● Justerbar temperaturkontroll 25 - 130°C
● 26 hastigheter
● Rotasjonshastighet på kniven 120 - 8000 rpm
● LCD-display som viser alle funksjoner
● Lakkert maskinstamme
● Effekt 2000W 
● Enkelt å bytte kniver
● IPX1 vann og fuktighetsbeskyttet

Metos Artikkel Dimensjon mm Elektrisk tilkobling 
HotmixPro Easy 4163990 212 x 314 x 302 230V 2,0kW 10A 
HotmixPro Gastro 4163992 258 x 312 x 296 230V 2,3kW 10A 
HotmixPro Gastro TWIN 4163994 480 x 312 x 296 230V 4,6kW 10A 
HotmixPro Gastro XL 4163995 320 x 420 x 396 230V 3,3kW 10A 
Røyker 4164000 276 x 266 x 163 230V 
Tørker 4164002 605 x 576 x 475 230V 

Hotmix med røyker

Hotmix tørker
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Metos Softjet blander og moser frosne ingredienser uten å 
tine dem. Produktene holder seg ferske i fryseren helt til de skal 
serveres. Dermed får du alltid et sluttprodukt i perfekt kvalitet, 
med jevn konsistens og naturlig smak, servert ved rett temperatur. 
Resten kan legges tilbake i fryseren, uten at det tiner i mellomtiden, 
og kan tas fram ved senere behov. Du trenger ikke kaste bort mer 
mat!

Metos Softjet passer i alle kjøkken. Den tar liten plass, og kan 
lett plasseres på kjøkkenbenken. Apparatet har en enfaset, vanlig 
stikkontakt, så du trenger ingen ekstra ledninger.

Med Metos Softjet er det lett å lage sorbet, supper, 
sauser, krydderoljer og mye mer, uten å søle.

Metos Artikkel Dimensjon mm Elektrisk tilkobling 
Softjet basissett 4144904 335 x 190 x 475 230V 800W 10A 
4 beger i rustfritt stål 4144906   

Søt peppersaus Tapenade Pesto

METOS SOFTJET

● Porsjonsmengde kan velges mellom 1 og 10

● Beger kapasitet 1,0 liter

● Porøse porsjoner takket være optimal blandingshas-
tighet, knivdesign og luftfilter

● Luftpumpe med lett utskiftbart luftfilter

● Rask og enkelt å rengjøre ved hjelp av rengjørings-
programmet

● Stødig motorstamme i aluminium

● Tydelig og lettleselig LCD-skjerm

● Tre separate motorer minsker mengde drivremmer 
og tannhjul

● Lett å vedlikeholde

 

 Leveransen inkluderer en maskin og 2 beger.
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Vekt AGS

Vekt APS

Vekt SKWVekt ADW 

Vekt AXM

Vekt APM

METOS VEKTER

Metos vekter er elektriske og har store og klare display. 
Vektplattformen er av rustfritt stål. Alle vekter kan driftes 
med batterier, noen har oppladbare batteri. Alle leveres med 
strømadapter. 

Vekthuset til LEM7-seriens kryddervekter er i kraftig ABS-plast. Myke 
knapper og store tydelige tall gjør den lett å bruke. 
AXM seriens porsjonsvekter kan kalibreres. Vekthuset er i kraftig ABS-
plast. Store og tydelige 25 mm tall gjør den enkel å bruke. 
Vekthuset til APM serien er meget solid, laget i stål og ABS-plast. 
Vekten kan kalibreres, det avtagbare displayet kan monteres på vegg. 
Leveres med 1 meter lang kabel. 

Mottaksvekt SKW kan plasseres på benk eller gulv, og kan kalibreres. 
Den har kraftig ramme av støpt aluminium, og plattformen er i rustfritt 
stål som er dyptrukket. Plattformen kan spyles. Displayet er plassert 
på en 720 mm søyle. 

Alle vekter ADW, APS og AGS er meget godt beskyttet mot vann og 
støv. Vektene kan plasseres i et vått arbeidsområde. Alle vekter kan 
kalibreres. 

Vekt LEM7

Produkt Artikkel Plattform mm 
Veiing maks/min kg 
gradering g Vekt kg 

Dimensjon 
WxDxH mm El. tilkobling Strømkilde

LEM7 1.2 4220403 180x170 1,2 kg, gradering 0,1 g 1,4 210x210x65 230V1~ AC adapter+batteri
LEM7 2.5 4220405 180x170 2,5 kg, gradering 0,2 g 1,4 210x210x65 230V1~ AC adapter+batteri
AXM 6000-1 4220410 240x215 6 kg, gradering 1 g 2,6 240x285x105 230V1~ AC adapter+oppladb.batteri
AXM 15-2 4220412 240x215 15 kg, gradering 2 g 2,6 240x285x105 230V1~ AC adapter+oppladb.batteri
APM 30-10 4220420 280x330 30 kg, gradering 10 g 5,7 280x330x105 230V1~ AC adapter+oppladb.batteri
APM 60-20 4220422 280x330 60 kg, gradering 20 g 5,7 280x330x105 230V1~ AC adapter+oppladb.batteri
SKW 150 K-M 4220432 350x450 150 kg, gradering 20 g 17,0 350x450x902 230V1~ AC adapter+oppladb.batteri
ADW 15-2  IP-66 4220440 250x215 15 kg, gradering 2 g 3,7 270x278x145 230V1~ AC adapter+oppladb.batteri
APS 30-5  IP-65 4220442 280x330 30 kg, gradering 5 g 15,0 280x330x455 230V1~ AC adapter+oppladb.batteri
AGS 6000-1  IP-65 4220444 210x210 6 kg, gradering 1 g 3,4 230x310x75 230V1~ AC adapter+oppladb.batteri
AC adapter 4220460
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METOS ALTO SKRELLEMASKINER

Metos Alto potetskrellemaskin er designet for å tilfreds-
stille de mest krevende kunder. Alto skrellemaskiner le-
veres med elektronisk display, digital multifunksjonstimer, 
gjennomsiktig lokk og sikkerhetsbrytere. Skrellevegger og 
-plater kan raskt og lett tas ut, rengjøres og settes tilbake. 
Produsert i rustfritt stål for enkel rengjøring.

Tre modeller av Altos versjon med høyt stativ, kapasitet 
på 5, 10 og 18 kilo. Alle modellene leveres med skrellev-
egg og -plate, stativ og filterkurv/slamskuff. Det anbefales 
at maskinen plasseres over sluk.

Hastighet 270 omdreininger pr. minutt: Alto 5kg
Hastighet 320 omdreininger pr. minutt: Alto 10kg/ Alto 18kg
Beskyttelsesklasse: IP 55

Standard leveranse: 
● skrellevegg
● skrelleplate
● stativ og slamskuff
● gjennomsiktig lokk

Skrellevegg

Digitalt display

Slamskuff

Metos Alto  Artikkel Kapasitet Kapasitet/t* Dimensjon mm  Vekt Elektrisk tilkobling 
Alto 5kg 4080160 5 kg 150 kg 530x520x950 35 kg 230V1~ 0.37kW
Alto 10kg 4080162 10 kg 300 kg 530x660x1100 40 kg 400V3~ 0.55kW
Alto 18kg 4080164 18 kg 500 kg 530x660x1200 45 kg 400V3~ 0.9 kW
*Mengden avhenger av kvaliteten på poteter, variasjon og størrelse.

Alto 5 kg

Alto 18 kg
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METOS HUGGBLOKK
Metos LT 65 huggblokk har separat blokk og stativ. Stativet er i kraftig rustfritt 
stål. Den har fire justerbare ben. Den avtagbare blokken er av spesialplast og 
er 8 cm tykk. Blokken kan enkelt rengjøres i oppvaskmaskin. Tåler hard slitasje.
Metos KTL 65 huggblokk har separat blokk og stativ. Stativet er av rustfritt 
stål og har fire justerbare ben. Den avtagbare blokken er av stavlimt bjørk, som 
er 20 cm tykk. Tåler hard bruk.

Metos  Artikkel Dimensjon mm
LT 65 huggblokk 2026325 500x500x850
KTL 65 huggblokk 4144589 500x600x850

METOS SKJÆREBRETT

Metos skjærebrett av plast: Metos skjærebrett av spesialplast. Renne for 
oppsamling av væske. På undersiden er det fire gummiføtter som holder 
brettet på plass.
Metos skjærebrett av bjørk, GN-dimensjonert: Skjærebrettet er av stavlimt 
bjørk. Brettets kortsider har fingerhulll for bedre grep.
Metos stativ for skjærebrett: Metos stativ for skjærebrett er av støpt rustfritt 
stål og har plass for fem skjærebrett som er maks. 50 mm tykke.

Metos  Artikkel Dimensjon mm
Skjærebrett av plast 4106512 500x300x15
Skjærebrett av bjørk 4144571 530x325x50
Stativ  4116160 340x315x278

Metos LT 65 huggblokk

Metos stativ for skjærebrett

Metos skjærebrett av bjørk

Metos KTL 65 huggblokk

METOS TERMOMETER 

Metos har 3 ulike termometer. 2 kan kalibreres og har ISO 9001 kalibreringsertifikat. 
Kalibrerte termometer kan brukes som basistermometer for kontroll av ukalibrerte 
termometer.  

Metos TFX 420 er et kalibrert termometer. Temperaturområde fra -50 til +400 °C, 
inndeling 0,1 °C og nøyaktighet på +/- 0,2 °C.  Batteridrevet 3V/1Ah litiumbatteri med 
levetid på ca 5 år, avhengig at bruken. Batteriet kan byttes ut. Batterisparingsfunksjon 
som slår av termometeret dersom det ikke har vært i bruk på 2 timer. Leveres med Pt 
1000-sensor, skarp, rustfri stikknål på 120 mm. Sensorkabel på 0,6 meter. Termometeret 
er vanntett. Vekt 90 gram. 

Metos TLC 730 et kalibrert termometer med to funksjoner: infrarødt og sensormåling. 
Sensoren er hengslet. Temperaturområdet fra -33 til +220°C. Infrarødfunksjon : 
inndeling på 0,1°C, nøyaktighet 2 %. Sensorfunksjon; inndeling på 0,1 °C, nøyaktighet 
+/-0,8 °C. Batteri CR2450 litium med levetid på ca 40 timer ved konstant bruk. 
Batterisparingsfunksjon. Batteriet kan byttes av brukeren. Fuktighetsklasse IP54. 
Sensorlengde er 105 mm. Vekt 97 gram. 

Temperaturområdet til det digitale TDC 150-termometeret er fra -50 til +150 °C, inndeling 
0,1 °C og nøyaktighet +/- 1 °C. Av/på-bryter, det har også hold-bryter når målepunktet 
ikke kan sees  eller avlesningen skal foregå på annet sted en målestedet. Displayet varsler 
når det er nød vendig å bytte batteri. Batterisparefunkson: termometeret slås av når det 
ikke har vært i bruk på 1 time. Sensor i rustfritt stål. Vanntett konstruksjon. Batteri 1 x 
1.5V SR48 G13 eller tilsvarende. Batteriet kan byttes av bruker. 

TLC 730 TFX 420

TDC150

Metos Artikkel Dimensjon mm
TFX 420  4143235  54x22x109 
TLC 730  4143238  45x20x165 
TDC 150 4189678  
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METOS OPPSKJÆRMASKINER

Metos oppskjærsmaskiner er sikre og enkle i bruk. Førsteklasses skjære-
funksjon, driftssikker teknikk og robust konstruksjon er fellesfaktorer for det 
brede utvalget. Maskinens solide og store gummiføtter gjør at den står støtt 
på benkeplaten under bruk. Alle modeller har transparent fingerbeskyttelse 
og separat slipeapparat.

Bryterne på modell G og AC er store, tydelige og ergonomisk plassert. Motoren er luftkjølt. 
Takket være bunnplaten og slett konstruksjon er maskinen enkel å rengjøre. Maskinstammens 
konstruksjon og knivhuset er i støpt aluminium. Kniven er av herdet rustfritt stål i høy kvalitet.

G220 G250 G275-300

Metos Artikkel Kniv dia. mm Skivetykkelse Skjærekapasitet Dimensjon mm El.tilkobling Vekt kg
Skråstilt, manuell oppskjærsmaskin
G220 4080230 220 14 mm 170 x 210 mm 400 x 450 x 370 mm 230V1~ 0,25 kW 10A 13 kg 
G250 4080232 250 14 mm 190 x 250 mm 440 x 570 x 370 mm 230V1~ 0,25 kW 10A 19 kg 
G275 4080234 275 15 mm 230 x 160 mm 500 x 630 x 420 mm 230V1~ 0,27 kW 10A 22 kg 
G300 4080236 300 15 mm 230 x 160 mm 500 x 630 x 420 mm 230V1~ 0,27 kW 10A * 23 kg 
G330 4080238 330 15 mm 240 x 250 mm 500 x 780 x 480 mm 230V1~ 0,38 kW 10A * 38 kg 
G350 4080240 350 15 mm 240 x 250 mm 500 x 800 x 480 mm 230V1~ 0,38 kW 10A * 40 kg 
Vertikal/rett, manuell oppskjærsmaskin
AC300 4080250 300 16 mm 270 x 190 mm 520 x 500 x 480 mm 230V1~ 0,35 kW 10A * 32 kg 
AC350 4080252 350 16 mm 300 x 245 mm 670 x 570 x 530 mm 230V1~ 0,40 kW 10A * 43 kg 
Automatisk oppskjærsmaskin
TGN300TN 4080260 300 14 mm 190 x 260 mm 565 x 705 x 530 mm 230V1~ 0,38 kW 10A 41 kg
TGI300K 4080262 300 14 mm 190 x 260 mm 565 x 705 x 530 mm 400V3N~ 0,425 kW 10A 50 kg
TGI350LN 4080264 350 14 mm 200 x 280 mm 630 x 810 x 560 mm 400V3N~ 0,52 kW 10A 70 kg
* kan også leveres i 400V/3-fas

● integrert slipeapparat
● beltedreven
● sikkerhetsbryter for beskyttelse av knivbladet
● vern for matebord

TGI300K/TGN300TN

TGI350LN

Metos automatiske oppskjærmaskiner kan leveres med beltedrevet (TGN modell) eller 
girdrevet (TGI modell) matebord. Maskinen er utstyrt med to uavhengige motorer, en for 
knivblad og en for matebord. Man kan bytte fra automatisk til manuell betjening selv mens 
maskinen er i drift. Maskinens konstruksjon er i spesiell anodisert aluminiumlegering og 
stammen er i rustfritt stål.

● antall skiver kan justeres opp til 999
● digitalt kontrollpanel
● selvsmørende foringer og vogn kulelager
● lengden på matebordets bevegelse kan jus-
teres i forhold til type produkt

AC300-350
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Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Standard med “cutoff” seal. Posen blir sveiset 
med 2 ulike sveisetråder. Den delen av posen 
som blir til overs kan rives av langs ytterkanten 
av sveisen.

Standard med soft-air. Softair-prosessen gjør at 
kammeret dekomprimeres sakte. Vacuumposen 
omslutter produktet inni, ingen folder på posen 
og posen skades ikke.

Gasstilknytning er valgfritt. Etter at vacuum-
prosessen er ferdig kan man tilføre gass slik at 
produktene får lengre holdbarhet og/eller ømtålige 
produkter ikke blir skadet. Gassblandingen fyller 
tomrommet etter luften som er trukket ut.

Metos vakuumpakkemaskiner finnes i mange ulike størrelser, du 
finner alltid en modell som passer ditt kjøkken og dine behov. Metos 
vakuumpakkemaskiner er solide, hygieniske  og brukervennlige. Konstruksjon 
av rustfritt stål.

Compact er en liten, men kraftig maskin-serie som er konstruert for driftssikkerhet. 
Serien har en analog timer og en enkel sveiselist på forsiden av kammeret.

De helautomatiske modellene har ni vakuumprogrammer for forskjellige typer produkter. 
Maskinene har digitalt tallvindu og et meget brukervennlig kontrollpanel. Alle modellene 
leveres med sensorkontroll, soft-air og såkalt cut-off list. Vakuumprosessen kan 
overvåkes gjennom det transparente lokket. Maskinene har selvdiagnose-program 
for feilsøking.

Alle modeller har analog  
vakuumtrykk måler.

METOS VAKUUMPAKKEMASKINER

De helautomatiske Metos-modellene:

Metos vakuumpakkeposer
Metos vakuumposer er høykvalitets PA/PE plastikk poser for pakking og vakumering av mat. 
Vakuumpose CO80 er ment for rå, ubehandlet mat og kjølt oppbevaring. Sous Vide kokepose 
CO130K er for sous vide produksjon opp til +100°C. Kontakt oss for andre tilgjengelige størrelser.

Compact Artikkel Dimensjon mm Kammer dim. mm Sveiselist mm Vakuum m3/h El. tilkobling
Metos T2 bordmodell 4221527 360x500x340 280x310x110 1 x 280 i fronten 8 230V 1~ 0,5 kW 6A
Metos T3 bordmodell 4221529 430x550x410 320x330x160 1 x 320 i fronten 16 230V 1~ 0,7 kW 6A
Stativ Plus 1 4252365 450x550x620 for T2 og T3 

Helautomatisk Artikkel Dimensjon mm Kammer dim. mm Sveiselist mm Vakuum m3/h El. tilkobling
Metos T4 bordmodell 4221555 530x590x460 420x370x180 1 x 420 i fronten 21 230V 1~ 1,3 kW 6A
Metos M2 gulvmodell 4221594 710x780x1040 500x520x220 2 x 500 på venstre og høyre 63 400V 3~ 3,3 kW 16A
Stativ Plus 2 4252370 540x590x580 for T4

Vakuum pose Artikkel Dimensjon mm Tykkelse Antall i esken
Vakuum pose 4000080 150x200 80 my 4400
Vakuum pose 4000081 200x300 GN 1/4 80 my 2200
Vakuum pose 4000082 300x400 GN 1/2 80 my 1100
Vakuum pose 4000083 400x700 GN 1/1 80 my 400

Sous Vide kokepose Artikkel Dimensjon mm Tykkelse Antall i esken
Kokepose 4000084 150x200 90 my 4000
Kokepose 4000085 200x300 GN 1/4 90 my 2000
Kokepose 4000086 300x400 GN 1/2 90 my 1000
Kokepose 4000087 300x515 90 my 600
Holder 4222727 for vakuum-/sous vide-poser

Poseholder for enklere fylling av posene.
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Diamond
● temperaturområde 20-95°C
● overopphetingsvern
● 3 timere med alarm
● 3 programmerbare temperaturer
● følertilkobling
● alarmsignal for væskenivå
● klargjort for HACCP

Pearl
● temperaturområde 20-95°C
● overopphetingsvern
● timer med alarm
● alarmsignal for væskenivå

METOS OPPVARMINGSSIRKULATOR

Sirkulator Artikkel Dimensjon mm
Nedsenkings-
dybde mm

Temp.  
°C

Nøyaktig-
het

Max.  
volum L El.tilkobling

Pearl 4163600 133x212x330 165 ±0,03 0,1 58 230V 1~ 2,0 kW 10A
Diamond 4163602 133x212x330 165 ±0,03 0,01 58 230V 1~ 2,0 kW 10A
Pearl Z 4163604 339/550x190x330 165 ±0,03 0,1 58 230V 1~ 2,0 kW 10A
Diamond Z 4163606 339/550x190x330 165 ±0,03 0,01 58 230V 1~ 2,0 kW 10A

Sirkulator inkl.kantine Artikkel Dimensjon mm Volum L
Pearl S 4163608 332x577x374 19
Pearl M 4163610 332x577x424 27
Diamond S 4163616 332x577x374 19
Diamond M 4163618 332x577x424 27
Skillegitter S 4163624
Skillegitter M 4163626

Sous Vide er en produksjonsmetode hvor næringsmiddler 
vakuum pakkes for koking. De kokes opp til eksakt rett temperatur 
ved rett omgivelsetemperatur. Deretter kan man enten direkte 
servere, alternativt kjøle ned for lagring til servering i fremtid.

Gjennom denne produksjonsmetoden kan lagringstiden økes markant uten 
at det påvirker konsistens og kvalitet. Tidligere ble teknikken benyttet på 
dyre råvarer som gåselever, terriner, men i dag så egner mer eller mindre 
alle produkter seg for dette. Gjennom å produsere i Sous Vide oppnår man 
fordeler som jevnere kvalitet, bedre farge og vitamininnhold på grønnsaker, 
forbedret logistikk og økonomi. Retter produsert med Sous Vide -teknikk 
er lette å lagre på kjøl. Før servering varmes varen opp i den opprinnelige 
vakuumforpakningen, porsjonene er raskt ferdige og holder en meget høy 
kvalitet. 

Sous Vide mattilberedning tilbyr et nytt alternativ til tradisjonelle 
produksjonsmetoder. Utnytt ditt kjøkkens produksjonseffektivitet gjennom 
å produsere porsjonene når det passer for deg.

Fordeler med Sous Vide
● Produktenes naturlige smak beholdes
● Ferskhet, farge og utseende beholdes helt frem til servering
● Smakene konsentreres
● Næringsverdiene beholdes
● Svinn og uttørring av produktene elimineres
● Vakuumpakkede produkter har lengre lagringstid
● Kostnadsbesparelser p.g.a. minimalt svinn

Tillbehør Artikkel
Kjernetemperaturføler 4163632 for Diamond
Kjernetemperatur termometer 4163634 manuell, alarm 
USB kabel 4163640
RS232 kabel 4163642
HACCP program 4163636
Neopren tape 4163644

Neopren tape Kjernetemperaturføler

Oppvarmingssirkulator Pearl og Diamond
● Lett å bruke
● Festes på siden av kantinen
● Ulike kjeler og kar kan brukes, feks GN kantiner
● Lett å transportere og ta med, egner seg utmerket til catering selskap
● Produkter av høy kvalitet, sterk pumpe
● Sikkerhetgitter rundt sirkulasjonspumpen
● Lettlest display
● Alarmsignaler: temperatur- og væskenivå
● Nøyaktig temperaturkontroll
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Festebrakett

Moseverktøy AP 90

METOS HÅNDMIKSER

Metos håndmikser er et hendig, raskt og trygt arbeidsverktøy til 
all slags blanding og pisking. Du kan velge mellom fire modeller; 
MF 2000 Combi med både kraftig mikser og visp. Junior Standard 
go SMX kommer med kraftig mikser. Alle modellene har store 
håndtak slik at du får et godt tak og kan holde mikseren i den 
stillingen du ønsker.

Motorhuset er laget i støtsikker plast. Kraftkutteren og vispen er i rustfritt 
stål. Vispene kan tas av og vaskes i oppvaskmaskin. Det følger med en 
verktøyhenger. 
MF 2000 Combi, SMX 600E og SMX 800E modellene har såkalt force-control. 
Dette vil si at bryteren må slås på for at du skal kunne bruke mikseren. Det blir 
tryggere å bruke apparatet, samtidig som du hindrer skade på deg selv eller 
omgivelsene hvis du skulle du miste grepet på mikseren under bruk. 

Håndmikseren Junior Standard har en hastighet på 11000 rpm. Skaftet på 
mikseren er 225 mm, total lengde er 505 mm. og total vekt er 1,7 kg. Anbefalt 
maks. volum som blandes er ca. 20 liter.

Håndmikseren MF 2000 Combi, vispen har hastighet på 300-950 rpm, 
mikseren har 300-9500 rpm. Vispen er 360 mm, mikseren er 410 mm, total 
lengde 753 mm. Total vekt med mikseren er 4,5 kg. Anbefalt maks. volum 
som blandes er ca. 100 liter. Skaftet på mikseren og kroppen på vispen kan 
fjernes fra motorblokken. Tilleggsutstyr: Moseverktøy AP 90, kapasitet 30 kg.

Håndmikseren SMX 600E har en hastighet på 9500 rpm. Mikseren er 530 mm. 
og total lengde med mikseren er 800 mm. Total vekt med mikseren er 6,1 kg. 
Anbefalt maks. volum som blandes er ca. 200 liter.

Håndmikseren SMX 800E har en hastighet på 9500 rpm. Mikseren er 680 mm. 
og total lengde med mikseren er 950 mm. Total vekt med mikseren er 6,7 kg. 
Anbefalt maks. volum som blandes er ca. 300 liter.

Metos Artikkel
Maks.  
liter

Vekt  
kg

Mikser- 
mm RPM El. tilkobling

Junior Standard MX020 4248000 20 1,7 225 11000 230V 1~0,27 kW 10A
MF 2000 Combi 4248002 100 4,5 410 300-9500 230V 1~0,5 kW 10A
SMX 600E 4248004 200 6,1 530 9500 230V 1~0,85 kW 10A
SMX 800E 4248006 300 6,7 680 9500 230V 1~1,0 kW 10A

Tilbehør Artikkel
Moseverktøy AP90 4248014 for MF 2000 Combi mixer
Festebrakett 04-SM6 4248010 for diameter opptil 600 mm
Festebrakett 04-SM10 4248012 for diameter opptil 1000 mm
Sidebrakett 05-SA 4248008

Junior standard MX020

SMX 800E SMX 600E MF 2000 Combi
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Metos Bjørn 5 er en liten profesjonell mikser utstyrt med 5 liters 
bolle for elting, blanding og visping på kjøkken og i konditori.  

Alle mikserens funksjoner slås på ved hjelp av rattene på mikserens sider. De 
to knappene kan enten brukes samtidig eller individuelt. Knappene brukes 
for hastighetsregulering, og som åpningsfunksjon for lokket. Bjørn 5 miksere 
har låsing av bollen. Gummiføtter holder maskinen stødig på benken under 
arbeidet.

Kapasitet: Brøddeig 2,5 kg, flakete pastadeig 2,0 kg, pisket krem 1,5 ltr, 
egghvite 16 egg, sukkerbrød 12 egg, kvernet kjøtt 4 kg.

Standard utstyr: bolle av rustfritt stål 5 ltr, hvitt plastlokk til bollen.
Matebrett, deigkrok, deigspade og visp av rustfritt stål, sprutskjem

Tekniske spesifikasjon: Dimensjon 240x462x400 mm. Lokkåpningsdybde 
537 mm og høyde 558 mm. 

El. tilkobling: 230V 1~ 0,5 kW 6 A. Netto vekt med tilleggsutstyr 22 kg.

METOS BJØRN 5

Metos BJØRN 5

Deigkrok VispDeigspade

Tilleggsutstyr: kjøttkvern
Kjøttkvernen 3MM leveres med en 
skive (4 mm og 8 mm hull, diameter 62 
mm), stapper og et kjøttbrett av rust-
fritt stål. Kjøttkvernen 3MM skal mon-
teres til mikserens kraftuttak. 

Bjørn 5 Artikkel
Bjørn 5 mikser  5 mixer 4191622
Bjørn 5 mikser  5 mixer med kraftuttaket 4191620
Extra bolle 5 l 4191630
Plastlokk for bolle, hvitt 4191640
Plastlokk for bolle, blå 4191642
Sprutskjem 4191656
Deigspade 4191632
Deigkrok 4191634
Visp 4191636
Kjøttkvern 3MM 4191660
Skive 3MM  hull 3 mm 4191631
Skive 3MM  hull 4 mm 4191633
Skive 3MM  hull 8 mm 4191637

METOS BOKSÅPNER

Metos G-2L boksåpner kan festes til benk. Kan brukes på opptil 43cm 
høye bokser. Stødig konstruksjon og kraftig festeanordning laget med 
tanke på hardt bruk. Modellen G-2SL har utførelse i rustfritt stål.

Den elektriske modellen Metos 270C er en kraftig boksåpner for pro-
fesjonelt bruk. Maskinhuset er i rustfritt stål. To hastigheter, kapasitet 
100-200 bokser pr. dag.

Metos  Artikkel El. tilkobling 
G-2L 4243000 – 
G-2SL 4243002 – 
270C 4243004 230V 1~ 0,6 kW Metos manuell boksåpnerMetos elektrisk boksåpner
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Metos BJØRN 20 liter modell med VL-2 kontrollpanel og verktøy i rustfritt stål 
bordmodeller Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling 
RN20 VL-2 4143602 450x667x885 230V 1~1,2 kW 16A 
RN20 VL-2 m/uttak 4143604 450x667x885 230V 1~1,2 kW 16A 
RN20 stativ   4189766  450x640x530  med hylle 
gulvmodeller  Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling 
RN20 VL-2 4143608 566x720x1286 230V 1~1,2 kW 16A 
RN20 VL-2 m/uttak 4143610 566x720x1286 230V 1~1,2 kW 16A 

METOS BJØRN MIKSERE

Den kraftige motoren og stødige konstruksjon har gjort Metos 
BJØRN-mikser til en kjøkkenhjelp uten motstykke, og den holder 
år etter år. Metos BJØRN blander, knar og visper nøyaktig og godt i 
hele kjelen. 

Den sterke Metos BJØRN-mikseren har et løftesystem som automatiskt 
plasserer kjelen rett. Brytere og regulatorer er alle ergonomiskt rett 
plassert. Konstruksjonen er hygienisk og lett å holde ren. Maskinens 
bruksområde kan utvides med alt tilleggsutstyret. Det finnes skrapere 
til alle bollene (standardutstyr i RN-10). Pizzamodellene er utstyr med 
kraftigere motor og en spesiell deigkrok for miksing av tyngre deiger.

ERGO modellene er produsert med tanke på enkel hverdagsbruk. 
Verktøy og bolle er enkle å bytte. Selve maskinstammen er høy og 
koblingspunktet for de ulike verktøyene er plassert i god arbeidshøyde.

RN10 VL-2 bordmodell

RN20 VL-2 bordmodell

RN20 VL-2 gulvmodell

Metos Bjørn 10 liter med VL-2-panel, verktøy i rustfritt stål og skraper 
bordmodeller Artikkel  Dimensjon mm El. tilkobling 
RN10 VL-2  4143614 369x592x639  230V 1~ 0,7 kW 10A 
RN10 VL-2 m/uttak 4143616 369x592x639  230V 1~ 0,7 kW 10A  
gulvmodeller Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling 
RN10 VL-2  4143618  548x606x1180  230V 1~ 0,7 kW 10A 
RN10 VL-2 m/uttak 4143620  548x606x1180  230V 1~ 0,7 kW 10A 

RN10 VL-2 gulvmodell

METOS BJØRN MODELLER

VL-2’s fremtredende egenskaper:
● touch-panel 
● beskyttelse IP65
● 4 touch-knapper for dine egne programmer
● 4 forhåndsprogrammerte hastighetknapper
● trinnløs hastighetjustering
● elektronisk timer opp til 60 minutter, LED -display
● pause-knapp for tilsetning av ingredienser
● samme knapp til start og stopp
● finish i rustfritt stål
● avtagbar beskyttelse i plast 
● standard utstyr: A-verktøy (bolle, visp, deigspade, 
eltekrok), nødstopp
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METOS BJØRN MIKSERE

VL-1 fremtredende egenskaper:
● manuell styring
● manuell, stillbar hastighets regulering
● manuell løfte-/ senkefunksjon på bollen
● avtagbar beskyttelse i plast 
● plastbelagt panel for bedre hygiene
● elektronisk timer viser minutter og sekunder
● nye, flate knapper samler ikke skitt
● bollesenkfunksjon med gassdemping for bedre ergonomi
● deigspade i rustfritt stål tåler vask i oppvask maskin
● standard utstyr: A-verktøy (bolle, deigspade og eltekrok 
i rustfritt stål, visp (kropp i aluminium, tråder i rustfritt stål)

VL-1S fremtredende egenskaper:
● elektronisk, stillbar hastighets regulering 
● elektronisk løfte-/ senkefunksjon på bollen 
● avtagbar beskyttelse i plast 
● plastbelagt panel for bedre hygiene
● elektronisk timer viser minutter og sekunder
● nye, flate knapper samler ikke skitt
● deigspade i rustfritt stål tåler vask i oppvask maskin
● automatisk bollesenking når timer kommer til null
● pause-knapp for tilsetning av ingredienser
● standard utstyr: A-verktøy (bolle, deigspade og eltekrok 
i rustfritt stål, visp (kropp i aluminium, tråder i rustfritt stål)

Ergo VL-4 fremtredende egenskaper:
● rustfritt kontrollpanel med piezzo knapper
● 4 forhåndsprogrammerte hastighetknapper
● også trinnløst stillbar hastighet
● mulig å lagre 20 oppskriftsprogram (remix-funksjon)
● pause-knapp for tilsetning av ingredienser
● automatisk senkning av bollen etter avsluttet blanding
● Jog funksjon for å forhindre overfylling når bollen er 
løftet til topposisjon
● knapp til start/stopp og nødstopp
● beskyttelse IP53
● avtagbar beskyttelse i plast  – åpner horisontalt
● standard utstyr: A-verktøy (rustfri bolle, aluminium 
deigspade, rustfri eltekrok, visp (kropp i aluminium, tråder 
i rustfritt stål), nødstopp

B- og C-verktøy er også tilgjengelige. De består av en 
bolle i halv størrelse i forhold til bolle A, med tihørende 
eltekrok, grind og visp. 
Annet tilleggsutstyr er spesialverktøy, bollevogner, 
kjøttkverner og grønnsakskutter. 

Alle modellene kan bestilles fra fabrikken med kraftuttak 
(ikke AR 100) og skrape med holder (standardutstyr i 
RN-10).

AR VL-1SAR VL-1

Metos BJØRN 30 liter Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling
AR30 VL-1 4143100 520x910x1210 400V 3N~ 1,0 kW 16A 
AR30 VL-1 m/uttak 4143102 520x910x1210 400V 3N~ 1,1 kW 16A 
AR30 VL-1S 4143104 520x910x1210 400V 3N~ 1,0 kW 16A 
AR30 VL-1S m/uttak 4143106 520x910x1210 400V 3N~ 1,1 kW 16A 

Metos BJØRN 40 liter Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling
AR40 VL-1 4143108 570x912x1210 400V 3N~ 1,1 kW 16A 
AR40 VL-1 m/uttak 4143110 570x912x1210 400V 3N~ 1,1 kW 16A 
AR40 VL-1 Pizza 4143112 570x912x1210 400V 3N~ 1,85 kW 16A 
AR40 VL-1 Pizza m/uttak. 4143114 570x912x1210 400V 3N~ 1,85 kW 16A 
AR40 VL-1S 4143116 570x912x1210 400V 3N~ 1,1 kW 16A 
AR40 VL-1S m/uttak 4143118 570x912x1210 400V 3N~ 1,1 kW 16A 

Metos BJØRN 60 liter Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling
AR60 VL-1 4143120 648x1028x1413 400V 3N~ 1,85 kW 16A 
AR60 VL-1 m/uttak 4143122 648x1028x1413 400V 3N~ 1,85 kW 16A 
AR60 VL-1S 4143124 648x1028x1413 400V 3N~ 1,85 kW 16A 
AR60 VL-1S m/uttak 4143126 648x1028x1413 400V 3N~ 1,85 kW 16A 
AR60 VL-1 Pizza 4143128 648x1028x1413 400V 3N~ 3,0 kW 16A
AR60 VL-1 Pizza m/uttak. 4143130 648x1028x1413 400V 3N~ 3,0 kW 16A
AR60 VL-1S Pizza 4143132 648x1028x1413 400V 3N~ 3,0 kW 16A
AE60 VL-4 ERGO 4220292 757x1032x1829 400V 3N~ 3,0 kW 16A 

Metos BJØRN 80 liter Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling
AR80 VL-1 4189836 654x1150x1470 400V 3N~ 3,0 kW 16A
AR80 VL-1 m/uttak 4189838 654x1150x1470 400V 3N~ 3,0 kW 16A 
AR80 VL-1S 4189840 654x1150x1470 400V 3N~ 3,0 kW 16A 
AR80 VL-1S m/uttak 4189842 654x1150x1470 400V 3N~ 3,0 kW 16A 

Metos BJØRN 100 liter Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling
AR100 VL-1 4189844 691x1171x1593 400V 3N~ 3,0 kW 16A
AR100 VL-1S 4189846 691x1171x1593 400V 3N~ 3,0 kW 16A 
AE100 VL-4 ERGO 4220294 762x1206x2029 400V 3N~ 4,0 kW 16A 

Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Installasjonstegning se side 491.
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METOS BJØRN VARIMIKSERE TILLEGGSUTSTYR

METOS BJØRN KODIAK

Metos Bjørn Kodiak mikser med kjelevogn er en god 
samarbeidspartner på kjøkkenet. Med maskinens høye 
maskinstamme og kjelevogn får du en mikser med forbedret 
ergonomi og reduserte løft. Bollen senkes direkte ned på 
vognen og kjøres inn og ut fra mikseren i en ergonomisk høyde 
som gjør at du aldri behøver å løfte bollen og dens innhold. 
Høyden på bollens øvre kant er 91,5 cm når bollen står på 
vognen. Dette sikrer at bollen alltid er i bordhøyde når den 
står på kjelevognen. Vognhøyde er 61,5 cm. Bollen er ekstra 
vid og kan enkelt skråtiltes på vognen for enkel tilgang.

Den transparente sikkerhetsskjemen har magnetisk feste og 
kan derfor enkelt tas av for rengjøring.

Kodiak funksjoner:
●  elektronisk kontrollpanel 
●  trinnløs hastighetsregulering, RPM 64-353
●  manuell hev/senkfunksjon på bollen
●  avtagbar transparent sikkerhetsskjerm, tåler oppvaskmaskin
●  digital 90-minutters timer
●  effektiv skraper
●  alt verktøy og skraper i rustfritt stål, tåler oppvaskmaskin
● standard utstyr: A-verktøy (bolle, deigspade, visp og eltekrok)

Metos Bjørn Kodiak 30 liter Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling 
CR30 Kodiak 4143101 624x792x1367 230V 1N~ 1,2 kW 10A 
CR30 Kodiak m/uttak 4143103 624x792x1367 230V 1N~ 1,2 kW 10A 

 Installasjonstegning se side 491.
Metos Bjørn CR30 Kodiak 

Tilbehør Artikkel    
Bolle rustfritt stål 4133530

Visp rustfritt stål 4133532

Deigspade rustfritt stål 4133534

Eltekrok rustfritt stål 4133536

Eltekrok P kun til P-modeller

Visp 1mm forsterket

Visp no 44b, forsterket 

Visp no 14 i rustfritt stål

Spesial deigspade i rustfritt stål

Skraper med holder

Skraper

Bollevogn, ikke AE-modeller

Bollevogn, AE-modeller

Verktøyhenger 4130699

Kjøttkvern no 5 4135418

Kjøttkvern no 5 med uttak

Kjøttkvern no 6

Grønnsakskutter GR10 4182010

Grønnsakskutter GR20

B-verktøy**

C-verktøy**

Bollelyft Easy 30-60

Artikkel    
4146064

4146096

4146113

4146138

4135802

4146089

Artikkel    
4117578

4117521

4117803

4135834

4135739

4117585

Artikkel    
4143154

4143156

4143158

4143160

4143162

4143152

RN10 RN 20 AR30 CR30 Kodiak

10L 20L 12L 30L 15L 30L 15L

Artikkel    
4146057

4185754

4185747

4185722

4144691

4144638

4135792

4130699

4180509

4186701

4182020

Artikkel    
4117592

4117514

4220300

4117553

4144902

4144645

4135827

4135721

4130699

4180509

4186701

4182020

4143136

Artikkel    
4143140

4143144

4143146

4143148

4143150

4180509

4186701

4182020

**Bolle,visp,deigspade og eltekrok
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  10  5  3,5  2,5 
  20  10  12  5 
  12 6  7  3
  30  16  18  7,5 
  15  7 9  4
  30  12  15  7,5 
  15  6 7,5  3,75
  40  22  23  10 
  40 32 23 10 
  20  10  12  5
  60  34  36  15 
  60 46 36 15   
  30  16 18  7,5
  80 50 50  30 
  40 22  23  10
  100 58 65  45 
  40  22  23  10  
  60 34  36 15

Visp Deigspade Eltekrok Visp no 14 
rustfri

Bolle Bollevogn

METOS BJØRN VARIMIKSERE TILLEGGSUTSTYR

METOS BJØRN MAX. KAPASITET

Model  Bolle Brød Moste  Vispet 
  liter deig poteter krem
RN10    kg  kg liter
RN20    kg  kg liter 
 B bolle   kg  kg  liter
AR30    kg  kg liter 
 B bolle    kg  kg  liter
CR30 Kodiak    kg kg liter 
 B bolle   kg kg liter
AR40    kg  kg liter 
AR40P  kg kg liter 
 B bolle    kg  kg  liter
AR60, AE 60    kg  kg liter 
AR60P  kg kg liter 
 B bolle    kg  kg  liter
AR80   kg  kg liter 
 B bolle   kg  kg  liter
AR100, AE100   kg  kg liter 
 B bolle   kg  kg  liter 
 C bolle  kg  kg  liter

Skraper

Bollelyft Easy 30-60

 

AR40 og AR40P AR60 og AR60P AR80 AR100 og AE100

40L 20L 60L 30L 80L 40L 100L 40L 60L

Artikkel
4143708

4127985

4127992*

4128001

4135908

4144162

4221949

4123897

Artikkel
4186317

4186356

4220308

4186331

4189445

4144606

4144677

4135866

4135778

4221917

4130709

4180509

4186701

4182020

4143136

Artikkel
4112001

4186444

4186412

4144719

4135873

4135785

4221919

4186405

4143136

Artikkel
4139959

4139966

4139973*

4139998

4144613

4144684

4144797

4139927

4142045

4221924

4130709

4180509

4186701

4182020

Artikkel
4143673

4127946

4127953*

4127978

4144726

4135915

4142052

4106382

4139941

Artikkel
4127907

4127914

4127921*

4127939

4135898

4106424

4221931

4130709

Artikkel
4143698

4127946

4127953*

4127978

4135915

4192952

4221956

4186606

Artikkel    
4112026

4186236

4186211

4135859

4135753

4186204

Artikkel    
4186109

4186155

4220304

4186123

4189413

4144701

4144652

4135841

4135746

4130699

4180509

4186701

4182020

4143136

* Deigspade i aluminium
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SP-100 spesifikasjoner
● 9,5 liters bolle
● separate start- og nødstoppknapper
● overopphetingsbeskyttelse
● 15 minutters timer
● 3 hastighetstrinn
● manuell kjeleløft/-senk
● sikkerhetsgitter i rustfritt stål
● maskinstamme i emaljert stål
Standard utstyr: 9,5l bolle i rustfritt stål, eltekrok, visp 
og deigspade.

SP-200 spesifikasjoner
● 19 liters bolle
● separate start- og nødstoppknapper
● overopphetingsbeskyttelse
● 15 minutters timer
● 3 hastighetstrinn
● manuell kjeleløft/-senk
● sikkerhetsgitter i rustfritt stål
● maskinstamme i emaljert stål
Standard utstyr: 19l bolle i rustfritt stål, eltekrok, visp 
og deigspade.
Ekstrautstyr: kjøttkvern, grønnsakskutter og B-verktøy 
som består av bolle i halv størrelse i forhold til bolle A, 
men tilhørende eltekrok, visp og deigspade. 

SP-30 / SP-40 / SP-60 / SP-80 spesifikasjoner
● 28 / 38 / 57 / 76 liters bolle
● separate start- og nødstoppknapper
● 15 minutters timer
● overopphetingsbeskyttelse
● 3-trinns hastighet (SP-30 – SP-60)
● 4-trinns hastighet (SP-80)
● Manuell løftefunksjon av bollen  (SP-30 – SP-60)
● Elektronisk løftefunksjon av bollen (SP-80 HI)
● Emaljert maskinstamme
● Lokk i blått emaljert epoxy, ramme i grå emaljert epoxy
Standard utstyr: 28/38/57/76 liters bolle i rustfritt stål, 
eltekrok, visp og deigspade. SP-60 og SP-80 leveres 
også med bollevogn.
Ekstrautstyr: kjøttkvern og B-verktøy (for SP-30 - SP-
60) som består av bolle i halv størrelse i forhold til 
bolle A, men tilhørende eltekrok, visp og deigspade. 

METOS SPAR MIKSERE

METOS SPAR MAX. KAPASITET

Modell Bolle Brød Moste Pisket 
 liter deig poteter krem
SP-100 9,5 5,7 kg 3,6 kg 1,9 l
SP-200 19 11,4 kg 6,8 kg 3,8 l
SP-30 28 20,4 kg 10,4 kg 5,7 l
SP-40 38 27,3 kg 13,6 kg 8,6 l
SP-60 57 36,3 kg 18,2 kg 11,6 l
SP-80 76 36,3 kg 22,7 kg 15,1 l

VispEltekrok Deigspade

Kjøttkvern

SP-40HA

SP-200A

SP-502

Metos Spar Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling Bolle l Hastighet rpm
SP-502A-B 4025000 310x380x455 230V 1~ 0,75kW 10A 5 40-260
SP-800A-B 4025007 300x400x580 230V 1~ 0,20kW 10A 7,6 132/234/421
SP-100A m/uttak 4025016 430x480x 770 230V 1~ 0,25 kW 10A 9,5 106/196/358
SP-200A m/uttak 4025025 490x520x870 230V 1~ 0,37 kW 10A 19 106/196/358
SP-30HA m/uttak 4025036 568x665x1156 400V 3~ 0,75 kW 10A 28 99/176/320
SP-40HA m/uttak 4025041 632x730x1300 400V 3~ 1,2 kW 10A 38 99/176/320
SP-60HA m/uttak 4025047 632x770x1300 400V 3~ 1,9 kW 16A 57 99/176/320
SP-A80HI m/uttak og elektrisk bolleløft 4025050 789x1088x1559 400V 3~ 2,24 kW 16A 76 69/121/204/356

Tilbehør Artikkel
Kjøttkvern VH-12 4025026 for modeller m/uttak
Grønnsakskutter V99S 4025054 for modeller m/uttak
B-verktøy, sett 10/20 4025028 for modell SP-200A, bolle 9,5 liter
B-verktøy, sett 20/30 4025032 for modell SP-30HA, bolle 19 liter
B-verktøy, sett 20/40 4025044 for modell SP-40HA, bolle 19 liter
B-verktøy, sett 30/60 4025048 for modell SP-60HA, bolle 28 liter

Alt utstyr kan også leveres i 230V.

SP-502 spesifikasjoner
● 5 liters bolle
● 10 hastighetstrinn
● manuell kjeleløft/-senk
● transparent sikkerhetsskjerm i plast
● hvitlakkert maskinstamme i aluminium
Standard utstyr: 5l bolle i rustfritt stål, eltekrok, 
visp og deigspade.

SP-800 spesifikasjoner
● 7,6 liters bolle
● separate start and emergency stop buttons
● thermal overload protection
● 15 minutters timer 
● 3 hastighetstrinn
● manuell kjeleløft/-senk
● transparent sikkerhetsskjerm i plast
● hvitlakkert maskinstamme i aluminium
Standard utstyr: 7,6l bolle i rustfritt stål, eltekrok, 
visp og deigspade.

Installasjonstegning se side 492.
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