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E 16   (Sida 24)

- Fullständig metallkonstruktion, Snedställd
- Silvermetallic
- Sågtandad klinga, 17 cm i diameter
- Skärstorlek anpassningsbar upp till ca. 20 mm
- Knapp för fortgående skärning
- Avtagbar  släde
- Skärbordet är ca. 18 cm
- Matbricka
- Bred yta, Löstagbar vagn

230 V, 65 W, arbetscykel 5 min., VDE/GS godkännande, säkerhetskategori 2, CE
dimensioner: bredd 22,5 cm höjd 23,0 cm djup 33,5 cm
vikt: 3,0 kg

GTIN-kod Artikelnummer Pack enhet / antal per pall

40 04822 51500 7 515.000 4 / 48

compact1  
(Sida 25)

- Fullständig metallkonstruktion
- Silvermetallic
- Sågtandad klinga, 17 cm i diameter
- Skärstorlek anpassningsbar upp till ca. 20 mm
- Knapp för fortgående skärning
- Avtagbar  släde
- Skärbordet är ca. 18 cm
- Matbricka
- Bred yta, Löstagbar vagn

230 V, 65 W, arbetscykel 5 min., VDE/GS godkännande, säkerhetskategori 2, CE
dimensioner: bredd 20,5 cm höjd 23,0 cm djup 33,0 cm
vikt: 2,4 kg

GTIN-kod Artikelnummer Pack enhet / antal per pall

40 04822 51800 8 518.000 4 / 48

markant05  
(Sida 26)

- Högkvalitativ plast
- vit
- foldable supply table
- Sågtandad klinga, 17 cm i diameter
- Skärstorlek anpassningsbar upp till ca. 14 mm
- Knapp för fortgående skärning
- Elektronisk varvtalsjustering
- Avtagbar och delbar vagn för platsbesparande förvaring, även när skivare viks
- Skärbordet är ca. 18 cm
- Bred yta, Löstagbar vagn

230 V, 65 W, arbetscykel 5 min., VDE/GS godkännande, säkerhetskategori 2, CE
dimensioner: bredd 26,0 cm (folded 10,5 cm) höjd 21,0 cm djup 34,0 cm
vikt: 1,7 kg

GTIN-kod Artikelnummer Pack enhet / antal per pall

40 04822 50120 8 501.020 8 / 120

Skärmaskin economy
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markant01  
(Sida 26)

- Högkvalitativ plast
- vit
- foldable supply table
- Sågtandad klinga, 17 cm i diameter
- Skärstorlek anpassningsbar upp till ca. 14 mm
- Knapp för fortgående skärning
- Avtagbar och delbar vagn för platsbesparande förvaring, även när skivare viks
- Skärbordet är ca. 18 cm
- Bred yta, Löstagbar vagn

230 V, 65 W, arbetscykel 5 min., VDE/GS godkännande, säkerhetskategori 2, CE
dimensioner: bredd 26,0 cm (folded 10,5 cm) höjd 21,0 cm djup 34,0 cm
vikt: 1,7 kg

GTIN-kod Artikelnummer Pack enhet / antal per pall

40 04822 50100 0 501.000 8 / 120

ritter Skalare    (Sida 27)

- För vänster- och högerhänta
- Specialgjort skärblad i rostfritt stål
- Handtag av plast med ögon remover (för slutrengöringav potatis)
- Färg: vit

dimensioner:
bredd 6,5 cm höjd 11,0 cm vikt 11 g

GTIN-kod Artikelnummer Pack enhet

40 04822 20325 6 203.025 40
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markant01  
(Sida 26)

- Högkvalitativ plast
- vit
- foldable supply table
- Sågtandad klinga, 17 cm i diameter
- Skärstorlek anpassningsbar upp till ca. 14 mm
- Knapp för fortgående skärning
- Avtagbar och delbar vagn för platsbesparande förvaring, även när skivare viks
- Skärbordet är ca. 18 cm
- Bred yta, Löstagbar vagn

230 V, 65 W, arbetscykel 5 min., VDE/GS godkännande, säkerhetskategori 2, CE
dimensioner: bredd 26,0 cm (folded 10,5 cm) höjd 21,0 cm djup 34,0 cm
vikt: 1,7 kg

GTIN-kod Artikelnummer Pack enhet / antal per pall

40 04822 50100 0 501.000 8 / 120

ritter Skalare    (Sida 27)

- För vänster- och högerhänta
- Specialgjort skärblad i rostfritt stål
- Handtag av plast med ögon remover (för slutrengöringav potatis)
- Färg: vit

dimensioner:
bredd 6,5 cm höjd 11,0 cm vikt 11 g

GTIN-kod Artikelnummer Pack enhet

40 04822 20325 6 203.025 40

Skärmaskin economy
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fino1 
(Page 22)

- metal construction

- silver metallic

- serrated blade, 17 cm ø

- slice thickness adjustable up to approx. 20 mm

- safety switch for intermittent and continuous operation

- detachable carriage

- carriage way approx. 18 cm

- food collecting tray

- cable storage

230 V, 65 W, duty cycle 5 min., VDE/GS approval, safety category 2, CE

dimensions: width 20,5 cm  height 23,0 cm  depth 33,0 cm

weight: 2,6 kg

GTIN-Code item-no. packing unit / pcs. per pallet

40 04822 51833 6 518.033 4 / 48

ritter peeler (Page 23)

- for right- and left-hand operation

- special mobile blade made of stainless steel

- handle made of plastic with eye remover (for finish cleaning of potatoes)

- colour: white

dimensions:

width 6,5 cm  height 11,0 cm  weight 11 g

GTIN-Code item-no. packing unit 

40 04822 20325 6 203.025 40

Multislicer economy
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- metal construction

- silver metallic

- serrated blade, 17 cm ø

- slice thickness adjustable up to approx. 20 mm

- safety switch for intermittent and continuous operation

- detachable carriage

- carriage way approx. 18 cm

- food collecting tray

- cable storage

230 V, 65 W, duty cycle 5 min., VDE/GS approval, safety category 2, CE

dimensions: width 20,5 cm  height 23,0 cm  depth 33,0 cm

weight: 2,6 kg

GTIN-Code item-no. packing unit / pcs. per pallet

40 04822 51833 6 518.033 4 / 48

ritter peeler (Page 23)

- for right- and left-hand operation

- special mobile blade made of stainless steel

- handle made of plastic with eye remover (for finish cleaning of potatoes)

- colour: white

dimensions:

width 6,5 cm  height 11,0 cm  weight 11 g

GTIN-Code item-no. packing unit 

40 04822 20325 6 203.025 40

Multislicer economy
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