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UBIJACZKI PLANETARNE
Ubijaczki są niezbędnym wyposażeniem każdej cukierni, czy piekarni. Doskonale sprawdzają się więc w gastronomii. To przede 
wszystkim duże miksery biorące udział w przygotowaniu ciast oraz innych produktów spożywczych.

Dzięki płynnej regulacji obrotów, zapewnianej przez falownik, maszyna bardzo dobrze wyrabia wszelkie masy, kremy i ciasta. Może być 
więc wykorzystywana do przetwarzania różnych produktów, takich jak: mąka, kakao, oleje, jaka, mięso siekane i wiele innych. Ubijaczki 
do mas stworzono z myślą o prowadzeniu małych, czy średnich produkcji. Są to bardzo solidne i sprawdzające się konstrukcje. 
Nie można także nie wspomnieć o roli, jaką odgrywają w przemyśle kosmetycznym oraz chemicznym.

 

Ubijaczki IBIS zaprojektowano tak, aby były maksymalnie wydajne 
oraz użytkowane przez jak najdłuższy czas przy jednoczesnym, 
jak najmniejszym wkładzie w utrzymanie i konserwowanie maszyny. 
Są bardzo proste i intuicyjne w obsłudze, cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród naszych klientów. Ubijaczki wyposażono 
w odpowiednie zabezpieczenia, dzięki czemu ich obsługa 
jest w zupełności bezpieczna.  
 

Dostępne urządzenia z kotłami o pojemnościach:

 20, 40, 60, 80 oraz 100 litrów.
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Płynna regulacja do 300 obrotów/min
(falownik)

Elektryczne podnoszenie i opuszczanie 
kotłów (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, wersja „H”)

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”)
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UBIJACZKA Z MANUALNYM PODNOSZENIEM KOTŁA 
WYKONANIE NIERDZEWNE

UBIJACZKA Z AUTOMATYCZNYM PODNOSZENIEM KOTŁA
WERSJA MALOWANA



DODATKOWE OPCJE:

- zestaw redukcyjny 

np: ubijaczka UC 80 redukcja na 40 lub 60 litrów

-  wózki transportowe

-  stojaki do kotłów

-  osłona zabezpieczająca ze stali nierdzewnej

-  dotykowy pulpit sterowania

uniwersalność, 
wszechstronność, 

różnorodność

zastosowańNARZĘDZIA WYMIENNE
-  rózga rzadka

-  rózga gęsta

-  miesidło spiralne

-  miesidło płaskie
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WÓZEK

OSŁONA KOTŁA

SKROBAK STOJAK

ZAWÓR SPUSTOWYDOTYKOWY PANEL



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
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UBIJACZKA Z AUTOMATYCZNYM PODNOSZENIEM KOTŁA
WERSJA MALOWANA



ul. Jana Pawła II 38
89-200 Szubin

+48 52 391 02 00
+48 530 188 187

biuro@ibis.net.pl

Nasze produkty:

ibis.net.pl
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