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UBIJACZKI PLANETARNE

Ubijaczki planetarne IBIS mieszają, ugniatają, ubijają oraz wyrabiają różnorodne masy, kremy i ciasta. Są idealnym wyborem dla 
rzemieślników, którzy chcą zoptymalizować jakość, spójność i wydajność w cukierni. Dzięki szerokiej gamie narzędzi mieszających 
ubijaczki planetarne mogą zostać, również wykorzystane w innych branżach przemysłowych (chemicznych, farmaceutycznych 
czy przetwórstwa żywności). Płynna regulacja obrotów, którą zapewnia falownik pozwala na regulację prędkości do 300 obrotów/min. 
Urządzenia są dostępne z manualnym lub automatycznym podnoszeniem kotła (wersja „H”). 

Ubijaczki w standardzie sprzedawane są w wersji malowanej (istnieje możliwość wykonania ze stali nierdzewnej) z kotłem i trzema 
narzędziami roboczymi – miesidło płaskie, rózga gęsta, rózga rzadka. W opcjach dodatkowych jest miesidło spiralne, zestaw redukcyjny, 
osłona zabezpieczająca ze stali nierdzewnej, wózek transportowy czy stojak do kotłów. Na dnie zbiornika można zainstalować zawór 
spustowy. W wersji H jest możliwość zamontowania skrobaka, który czyści dzieżę. 

Ubijaczki są sterowane za pomocą czytelnego i łatwego w obsłudze
panelu sterowniczego. Dodatkowo w wersji H opcją jest dotykowy 
pulpit sterowania z możliwością programowania cykli pracy. Urządzenia 
mają oświetlenie LED kotła oraz łatwy i szybki demontaż narzędzi. 
W ubijaczkach z automatycznym podnoszeniem kotła, kocioł 
jest zdejmowany bez demontażu narzędzia. Wszystko to zostało 
zaprojektowane z myślą o podniesieniu komfortu użytkownika. 
 

 

Dostępne urządzenia z kotłami o pojemnościach:

  20, 40, 60, 80 oraz 100 litrów.



Płynna regulacja do 300 obrotów/min
(falownik)

Dotykowy pulpit sterowania daje 
możliwość programowania pracy 
(opcja, wersja „H”)

Pełna osłona kotła ze stali nierdzewnej 
(opcja)

Czytelny i przejrzysty pulpit sterowniczy
oraz ledowe podświetlenie kotła

Zawór spustowy montowany w spodzie 
kotła (opcja)

Skrobak czyszczący dzieżę 
(opcja)

Komfortowa obsługa dzięki 
praktycznym wózkom i stojakom 
do transportu kotłów

Zdejmowanie kotłów bez demontażu 
narzędzia (wersja „H”)

Łatwe i bezpieczne mocowanie narzędzi
i dokładne ich przyleganie do kotłów

Elektryczne podnoszenie i opuszczanie 
kotłów (wersja „H”)

UBIJACZKA UC 60 Z MANUALNYM PODNOSZENIEM 

KOTŁA WYKONANIE NIERDZEWNE
UBIJACZKA UC 80 H Z AUTOMATYCZNYM 

PODNOSZENIEM KOTŁA
WERSJA MALOWANA



DODATKOWE OPCJE:

 

 - wózki transportowe

	 -	stojaki	do	kotłów

	 -	pełna	osłona	kotła	ze	stali	nierdzewnej

	 -	dotykowy	pulpit	sterowania

uniwersalność, 
wszechstronność, 

różnorodność

zastosowańNARZĘDZIA ROBOCZE:
 - rózga rzadka

	 -	rózga	gęsta

	 -	miesidło	spiralne

	 -	miesidło	płaskie

- zestaw redukcyjny
możliwość	zastosowania	kotłów	redukcyjnych	 
przykład:	ubijaczka	UC80	z	kotłami	60	i	40	litrów



STOJAK

PEŁNA OSŁONA KOTŁA 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

SKROBAK WÓZEK

ZAWÓR SPUSTOWY
MONTOWANY W KOTLE

DOTYKOWY PULPIT 
STEROWANIA



Model UC 20 UC 40 UC 60 UC 60 H UC 80 UC 80 H UC 100 H

Pojemność l 20 40 60 60 80 80 100

Napięcie V 400

Moc kW 1,1 2,2 3 3 3 3 4

Wysokość (A) mm 1165 1365 1415 1670 1415 1670 1840

Długość (B) mm 780 925 1015 1015 1015 1015 1015

Szerokość (C) mm 570 720 715 661 715 661 661

Waga kg 180 230 260 285 270 295 315

DANE TECHNICZNE

A

B C



UBIJACZKA UC 80H Z AUTOMATYCZNYM PODNOSZENIEM KOTŁA
WERSJA MALOWANA

MIESIDŁO PŁASKIE RÓZGA GĘSTA RÓZGA RZADKA
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Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanych na zdjęciach.


