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Smidigt balansblock som är 
enkelt att justera till viktlöshet. 

Öppen hållare som inte stänger 
in smuts eller värme.  

L&d Ergofokus levererar  
alltid Robot coupes maskinvispar 
med spiralkabel för smidigare 
 användning. 

Ergonomiskt utformade handtag 
med släta ytor för bästa hygien. 

Lätt att knäppa loss med ett 
enkelt handgrepp. 

Mycket enkel att torka av och 
hålla ren! 

Rostfria skenor och fästen 
för bästa hygien. Se mer 
under 7a. 

TEKNISKA DATA ROBOT COUPE MP450 
 
Variabelt varvtal: Med vispar 250-1900 v/m.  
    Med mixerstav 4800-9000 v/m. 
Effekt:   450 Watt.  
Spänning:   230 V. 1-fas. 50 Hz. 
Total längd Rörom:  1355 mm (balansblock, hållare, MP450 med vispar). 
Enskild visplängd: 280 mm (eller 240 mm vid önskemål).     

Med upphängningssystem Ergomixer kan du vispa 
potatismos, krämer, såser och äggvitor mm, utan 
att maskinens tyngd belastar din kropp. 
 
Ergomixer används från ett balansblock som 
normalt monteras i rostfria skenor från taket/
fläktkåpan. Det finns även ett väggfäste med svängarm, 
om montage i taket inte är möjligt. Våra utbildade 
montörer hjälper er och rekommenderar rätt 
montage för ert kök. 
 
Systemet kan användas med olika maskinstorlekar, 
standard är dock MP450 med ballongvispar 
(se spec. nedan). 

Ergomixer består normalt av: 
2 st skena art 40300a-FR, 2 st fäste art 40300b-FR, 
2 st ändstopp art 40300c-FR, 1 st åkvagn art 40300d-FR, 
1 st balansblock art 40103, 1 st hållare art R34128a, 
1 st Robot Coupe MP450FW art R34127. 
 
Tillbehör nedan: 
Stav 350 mm art R27211, Stav 450 mm art R27212, Fyr-
kantsvispar 280 mm art R102881, Degkrokar 280 art 
R102883, Förlängare 100 mm art R102882.  
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Ergomixer fästs vanligtvis i en takskena inne i fläktkåpan. 
När inte detta är möjligt finns väggfäste med svängarm att tillgå. 

Montera skenan mellan centrum 
av gryta och framkant av gryta 
  för bästa ergonomi! 

 

Några röster om Ergomixer 
 
”Jag är nöjd med vispsystemet. Det underlättar framför allt vid potatismosvispningen.” 
Birgitta Sjökvist, FSK Skogsbacken, Storvreta. 
 
”Vi är nöjda, den funkar bra och är lätt att använda.” 
Sabina Wärnberg, Danvikshem, Nacka. 
 
”Den är mycket bra och effektiv!” 
Ljunggården, Enköping. 


