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Naše technologie dělá za Vás a pomáhá pracovat snadněji a rychleji.

• Universální robot RM 30 H nebo RM 60 H na výběr s mechanickým 
nebo digitálním časovačem Vám zajistí míchání například 
bramborové kaše, hnětení těsta a šlehání majonézy a dalších 
krémových pokrmů.

• V základní sadě od nás dostanete k robotu také jako příslušenství 
hák, míchač, šlehač a u RM 60 H také vozík na kotlík.

• Jako DÁREK ke každému robotu dostanete navíc ZDARMA:
• Ponorný mixér RM PMF M 25 spolu s 200 mm mixovacím nástavcem 

na mixování zeleniny, polévky, či husté omáčky RM PMF N20 a 
šlehacím nástavcem RM PMF SM na lahodné krémy (vše v hodnotě 
10 470 Kč)

Pracujte chytře!

Univerzální roboty
• K robotu je možno dokoupit přídavná zařízení, krouhačku zeleniny 

nebo mlýnek na maso. S touto výbavou zastanete téměř všechny 
činnosti spojené se zpracováním masa, zeleniny a těsta.

• Robustní konstrukce stroje zabezpečuje dobrou stabilitu a odolnost. 
• Na jednotlivé stroje lze dokoupit redukční kotle, které jsou výhodné 

pro snadnější zpracování pokrmů v menším objemu a množství.
Redukční sada obsahuje kotlík, tři nástroje a redukční závěs.

• Nabízíme širokou škálu velikostí robotů pro každý provoz, od verzí 
5 l pro malé provozovny až po 80 l verze pro ty největší.

PROČ PRÁVĚ TENTO STROJ
• Kvalitní a rychlé promísení potravin v nádobě díky planetovému 

uložení nástavců se třemi rychlostmi.
• Multifunkčnost s pomocí velké základní výbavy příslušenství a 

přídavných zařízení třeba pro mletí masa nebo krouhání zeleniny, 
navíc s možností dokoupení redukčních sad pro snadnější 
manipulaci s menším objemem potravin.

• Bezpečné užívání díky mikrospínači, bez jehož sepnutí se stroj 
nespustí a obsluha se neporaní.

• Užitečný ochranný kryt s násypným otvorem pro možnost 
dodatečného přidávání ingrediencí za provozu stroje, zamezující 
zranění.

• Mechanismus zařízení je mazán tuhými mazivy, čímž se předchází 
riziku úniku provozních kapalin do zpracovávaných potravin

http://www.rmgastro.cz/
http://www.rmgastro.cz/cz/produkty/rm/roboty
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• Ponorné mixéry RM PMF jsou vhodným profesionálním vybavením 
pro širokou škálu gastronomických provozů, od velkokapacitních 
závodních jídelen, přes restaurace, hotely, školy, nemocnice po bary, 
kavárny a cukrárny.

• Díky velkému výběru modelů si zvolíte sílu motoru, která bude 
optimální pro zpracování surovin pro Váš provoz.

• Naše mixéry jsou robustní zařízení s dlouho životností, krytem 
motoru z nerezové oceli a tepelnou ochranou proti přetížení.

• Na výběr je množství příslušenství, různé rozměry a typy nástavců 
umožní vytvoření jemného pyré, perfektně vyšlehaného krému 
nebo do hladka namixované emulze. V nabídce je šlehací nástavec, 
homogenizátor nebo nástavec na emulzi, vše při použití jednoho 
zařízení.

• Ergonomická rukojeť zajistí obsluze pohodlné používání, možné 
je zakoupení pomocného nástavce nad varný kotel, díky kterému 
nemusíte zařízení držet dlouhé minuty ani při velkoobjemovém 
mixování.

• Díky technologii elektronicky řízeného výkonu SRS, která zajišťuje 
konstantní rychlost mixování i v případě potravin s velmi tvrdými 
částicemi, se zařízení nikde nezasekne a vy tak můžete bez 
komplikací pracovat.

PROČ PRÁVĚ TENTO STROJ
• Přepínač rychlostí dle potřeby.
• Kompaktní provedení je snadné na obsluhu a uskladnění.
• Díky možnosti měnit nástavce má stroj více použití.
• Pro ještě větší multifunkčnost jsou v nabídce také homogenizační a 

emulzní nástavce a nástěnný držák pro snadné odložení.

Ponorné mixéry

+ PMF M25

Univerzální robot 30 l s digi. ovládáním

89 990,-
RM 30H Univerzální robot 30 l

79 460,-

00003704

AKČNÍ CENA
Běžná cena

+ PMF N20

+ PMF SM

Motor mixéru 250 W

Nástavec mixovací 200

Metla šlehací SM

00013298

00013300

00013302

+ PMF M25 92 960,-
RM 30H DIGI

82 490,-

00012542

AKČNÍ CENA
Běžná cena

+ PMF N20

+ PMF SM

Motor mixéru 250 W

Nástavec mixovací 200

Metla šlehací SM

00013298

00013300

00013302

Univerzální robot 60 l
+ PMF M25 139 960
RM 60H

129 490,-

00003709

AKČNÍ CENA
Běžná cena

+ PMF N20

+ PMF SM

Motor mixéru 250 W

Nástavec mixovací 200

Metla šlehací SM

00013298

00013300

00013302

Univerzální robot 60 l s digi. ovládáním
+ PMF M25 142 960
RM 60H DIGI

132 490,-

00012543

AKČNÍ CENA
Běžná cena

+ PMF N20

+ PMF SM

Motor mixéru 250 W

Nástavec mixovací 200

Metla šlehací SM

00013298

00013300

00013302

https://www.facebook.com/rmgastroczech/
http://www.rmgastro.cz/cz/produkty/rm/novinka-roboty-priprava-masa-a-zeleniny-pro-rok-2020-2021


KONTAKTY

RM Gastro CZ s.r.o.

Náchodská 818/16 
193 00 Praha 9
Česká republika

obchodní oddělení  +420 281 926 604 obchod@rmgastro.cz
servisní oddělení  +420 281 869 242 servis@rmgastro.cz
účetní oddělení  +420 222 745 857 faktury@rmgastro.cz 
logistika   +420 281 869 243 import@rmgastro.cz
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