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Model Nr Ref.  Ø ostrza
(mm)

 Maks. wielkość 
produktu (mm)

Grubość 
plastra 
(mm)

 Zasięg 
prowadnicy 

(mm)
Moc 

(W / HP)
Zasilanie 

(V)
Cena

ne  o zł

Model A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Waga
(Kg) Ostrzałka

CGSP-195 E 233 381 300 430 292 11 Dołączona

CGSP-220 E 263 415 363 448 335 13 Wbudowana

CGSP-250 E 263 415 363 480 365 14 Wbudowana

CGSP-250-R E 263 415 363 480 365 14 Wbudowana

Wymiary

CGSP-195 E CGSP-250 E

D
B

A
C

E

Osłony bezpieczeństwa Wbudowana ostrzałka (za wyjątkiem 
CGSP-195 E)

Stały pierścień ochronny Baza lakierowana na czerwono 
CGSP-250-R E

CGSP-220 E

KRAJALNICA CGSP-250 E  o 
kompaktowych rozmiarach. Zapewnia 
pełną funkcjonalność dzięki średnicy 
ostrza 250 mm i długości wózka, 
odpowiedniej dla większości produktów.

Krajalnice do wędlin
 • Szeroka gama krajalnic do wędlin, które gwarantują pełną 

satysfakcję użytkowania we wszystkich aspektach, takich jak łatwość 
obsługi i konserwacji, bezpieczeństwo oraz jakość wykonania.

 • Ze względu na kompaktową budowę i niewielką masę modele 
CGSP idealnie nadają się do małej gastronomii, lub jako jednostki 
uzupełniające w dużej gastronomii.

 • Wszystkie krajalnice posiadają w standardowym wyposażeniu takie 
zabezpieczenia jak: osłona noża, przezroczysta osłona podajnika oraz 
ergonomiczny uchwyt.

Krajalnice do wędlin

CGSP-195 E 6116140 195 200 x 130 0 - 15 210 110 / 0,15 230/1/N - 50 Hz 1 040,00

CGSP-220 E 6116141 220 230 x 160 0 - 15 255 140 / 0,25 230/1/N - 50 Hz 1 320,00

CGSP-250 E 6116142 250 230 x 180 0 - 15 255 140 / 0,25 230/1/N - 50 Hz 1 370,00

CGSP-250-R E 6116143 250 230 x 180 0 - 15 255 140 / 0,25 230/1/N - 50 Hz 1 420,00

 • Krajalnice grawitacyjne wykonane ze stopu aluminium anodowanego, 
odpornego na działanie kwasów, soli i utlenianie. Dzięki zastosowaniu 
zwartej konstrukcji i niskiej wagi urządzenia są idealne do małych 
sklepów, kawiarni i restauracji lub jako jednostki uzupełniające w dużej 
gastronomii.

 • Specjalny kształt oraz użyte materiały umożliwiają łatwe czyszczenie 
urządzenia. Lakierowane bazy nadają się do kontaktu z żywnością. 

 • Bardzo czuły regulator grubości cięcia pozwala dostosować grubość 
plastrów do indywidualnych potrzeb.

 • Napęd noża przekazywany z silnika jednofazowego o dużej mocy za 
pomocą gumowego paska znacznie obniża poziom hałasu.

 • Urządzenie nie przeznaczone do pracy ciągłej.
 • Wszystkie modele (poza CGSP-195 E) posiadają wbudowaną w 

standardowym wyposażeniu prostą w użytkowaniu ostrzałkę, która 
precyzyjnie ostrzy nóż, gwarantując zawsze doskonałe krojenie produktów. 
Model CGSP-195 E posiada zewnętrzny system ostrzący.

 • Wszystkie krajalnice wyposażone są standardowo w osłonę ostrza, chroniącą 
użytkownika przed skaleczeniem. Podajnik dodatkowo wyposażony jest w 
przejrzystą osłonę. Spód urządzenia zabezpieczony osłoną dolną.

 • Podajnik zamocowany jest w specjalnym mechanizmie ślizgowym, 
pozwalającym na swobodne przesuwanie go wzdłuż noża. Znacznie ułatwia 
to krojenie ciężkich wędlin, serów oraz pieczywa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONNERA POLAND Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 9  
Palmiry  
05-152 Czosnów 
 
www.edenox.pl 

PRODUCENT URZĄDZEŃ I MEBLI GASTRONOMICZNYCH 

 

http://www.edenox.pl/



