
 

Šlehač Bear AR30 - 100 
 
Stojací hnětač s kapacitou díže 30, 40, 60, 80 nebo 100 litrů s 
pevnou podstavou je navržen tak, aby pokryl požadavky 
perfektního hnětení, šlehání a mísení. Má unikátní systém 
uchycení díže, který vyzvedne díži do daného místa a ihned ji usadí 
do správné pozice. Šlehač je osazen vysoce spolehlivým 
rychlostním systémem s výkonným, ale tichým motorem (max. 70 
dB). Převodový systém zajišťuje optimální proces míchání, šlehání 
a hnětení. Nerezové nádoby jsou vyráběny z jednoho kusu. 
Jednoduchá obsluha zařízení. Šlehač se běžně dodává do jídelen, 
pekáren, cukráren, atd.  
 
 

 
Standardní vybavení stroje 

• Nerezová díže - Je vyrobena z nerezové oceli. Kapacita dle vybraného typu (20 – 200 
litrů). 

• Nerezový hák - Pevný nerezový hák je schopen perfektně vyhnětat těsto i ve velmi malém 
množství. 

• Nerezová metla - Vyšlehá velké množství produktu za velmi krátkou dobu. Je jednoduchá 
na údržbu. 

• Hliníková lopata - Speciálně navržená nerezová lopata zajišťuje excelentní promíchání 
surovin. 

 

PARAMETR AR30 AR40 AR60 

 Rozměr ( š x h x v ) 
(mm)    520 x 910 x 1180 570 x 912 x 1 210   648 x 1028 x 1413  

 Kapacita díže (l)  30  40   60  

 Příkon (kW)  1,0  1,1   1,85  

 Jmenovité napětí (V)  400V, 50Hz, 3 fáze  400V, 50Hz, 3 fáze  400V, 50Hz, 3 fáze 



 

 
Kapacita míchání 

 
Procesní čas v minutách 

 

  30 l 40 l 60 l 80 l 100 l 

Sníh z bílků  šleh. metla 3,5 litrů 6 litrů 9 litrů 12 litrů 15 litrů 

Šlehačka šleh. metla 7,5 litrů 10 litrů 15 litrů 30 litrů 45 litrů 

Majonéza šleh. metla 24 litrů 32 litrů 48 litrů 64 litrů 80 litrů 

Bylinkové máslo míchač 17 kg 25 kg 45 kg 60 kg 75 kg 

Bramborová kaše šleh. metla 18 kg 23 kg 36 kg 50 kg  65 kg 

Chlebové těsto (50%AR) hák 16 kg 22 kg 34 kg 50 kg 58 kg 

Chlebové těsto (60%AR) hák 22 kg 30 kg 44 kg 60 kg 70 kg 

Těsto na ciabatu (70%AR) hák 22 kg 30 kg 40 kg 60 kg 75 kg 

Mufiny míchač 18 kg 24 kg 33 kg 48 kg 60 kg 

Dortové těsto šleh. metla 7 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 

Cukrová poleva míchač 20 kg 29 kg 40 kg 60 kg 70 kg 

Koblihy (50%AR) hák 18 kg 25 kg 36 kg 50 kg 60 kg 

 30 l 40 l 60 l 80 l 100 l 

Sníh z bílků  6 min 15,5 min 15 min 15 min 15 min 

Šlehačka 5 min 7 min 10,5 min 9,5 min 15 min 

Majonéza 30 min 40 min 60 min 77 min 99 min 

Bylinkové máslo 2 min 2 min 5 min 5 min 6 min 

Bramborová kaše 6 min 6 min 6 min 6 min 6 min 

Chlebové těsto (50%AR) 7 min 7 min 7 min 7 min 7 min 

Chlebové těsto (60%AR) 7 min 7 min 7 min 7 min 7 min 

Těsto na ciabatu (70%AR) 11 min 11 min 11 min 11 min 11 min 

Mufiny 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 

Dortové těsto 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 

Cukrová poleva 0,5 min 0,5 min 0,5 min 0,5 min 0,5 min 

Koblihy (50%AR) 7 min 7 min 7 min 7 min 7 min 


