
  Kraftigt 
hjälpmaskinsuttag 
i metall som 
klarar krävande 
användning 

(på speciella modeller)

  Ergonomiskt vred 
reglerar den variabla 
hastigheten från 20 - 
220 varv/minut

  8 liters rostfri kittel 
med två handtag 
(ett handtag på 5 
liters modellen)

  Kraftfull asynkron 
motor ger låg 
ljudnivå och lång 
livslängd

  Extra tillbehör: 
grönsaksskärare, 
köttkvarn och pasta 
kit (för modeller med 
kjälpmaskinuttag)

  Förstärkt transparant 
stänkskydd

BE5 & BE8 
Visp - 
blandningsmaskiner
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Electrolux Professional AB
Tel. 0322-740 00
pa.storkok@electrolux.se

Share more of our thinking at www.electrolux.com/professional

Excellens 
med miljön i åtanke
Electrolux Professional lösningar passar kundens behov perfekt, 
även inom områdena tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och 
hållbarhet. Produkterna är de bästa vad avser kvalitet – varaktighet 
med låga driftskostnaden. Vissa installationer har varit i drift i mer 
än 40 år!

• Alla Elektrolux Professional fabriker är certifierade enligt ISO
14001 krav

•  Alla Electrolux Professional lösningar är konstruerade för låga 
förbrukningar av vatten, energi och disk-/rengöringsmedel liksom 
för låga miljöutsläpp

•  Alla Electrolux Professional lösningar är i bäst i klassen med 
avseende på kvalitet för lång livslängd med lägsta totalkostnad. 
Vi har lösningar som arbetar fortfarande efter 40 år

•  Alla Electrolux Professional lösningar uppfyller kraven enligt ROHS 
och REACH och är återvinningsbara till mer än 95 %

•  Alla Electrolux Professional lösningar är 100 % kvalitetstestade, 
och samtliga funktioner är provade en och en av tekniska 
experter

•  Under de senaste fem åren har mer än 70 % 
av Electrolux Professional lösningar uppdaterats 
med funktioner som alltid konstruerats med 
kundens behov och miljön i åtanke

•  Electrolux Professional upprätthåller ett speciellt 
energisparprogram för att minska energiförbrukningen i sina 
tillverkningsanläggningar



BE5 / BE8 
Visp - och blandningsmaskiner Mycket tåligt stänkskydd utan BPA

BE8 
med hjälpmaskin uttag

BE5

Perfekt resultat.Kompakt och kraftfull. Hög tållighet. Tre oumbärliga verktyg för kreativiteten hos bagare och kockar Maximal tillförlitlighet. Transparant skärm tillverkad av Eastman TritanTM 
copolyesterbisfenolfri (BPA)*: motståndskraftig och genomskinlig även efter tusentals 
maskin diskningar.

Spiraldegkrok, spade och visp

Electrolux BE5 & BE8 ger garanterat överlägset resultat vid
knådning, blandning och vispning tack vare: Krok Spade Visp

deg med 60% vätska potatis puré vispa äggvitor

Min. Max Min. Max Min. Max

BE5 100 g* 1,5 kg* 100 g 2 kg 1 10/12

BE8 120 g* 2,5 kg* 100 g 3,2 kg 1 14/16

  Nytt “clip” system 
utan skruvar för enkel 
demontering av 
skyddet vid rengörning

  Innovativ form innebär 
enkel tillsättning av 
ingredienser under 
beredning

  100% diskmaskin 
säkerhet för (verktyg, 
kittel och stänkskydd)

  den speciella designen av planetrörelse 
mönstret 

  den variabla hastigheten från 20 - 220 
varv/minut

  den variabla hastigheten på verktygen 
från 67 - 740 varv/minut

  verktygen som är perfekt anpassade till 
kittelen för jämn blandning även av små 
kvantiteter

100% verktyg i rostfritt

100% högre tålighet ger längre 
 livslängd

100% diskmaskinsäkerhet 
 (verktyg, kittel och stänkskydd)

3 verktyg ger 100% effektivitet

Smidig hantering av stänkskyddet 
aktiverar höjning och 
sänkning av kitteln

* Eastman och Tritan är varumärken från Eastman Chemical Company* Kapacitet mjöl


