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ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΜΙΧ BOWL LIFT



Αναβατόριo Κάδων Μοντέλο Easy Lift 60
Mixer Bowl Lift Model Easy Lift 60

Κατάλληλο για εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων για την 
τροφοδότηση μηχανών με κρέμα η ζύμη σε μεγάλα ύψη.

Είναι εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο, το ανέβασμα κατέβασμα και η ανατροπή του 
κάδου γίνεται αυτόματα.

Επιπλέον κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας ώστε να προσαρμοστεί 
στην εργασία που το χρειάζεστε. 

Απαραίτητη επένδυση καθώς ανυψώνει ηλεκτρικά χωρίς χέρια τους κάδους με 
μίγμα για την τροφοδότηση των μηχανών.

Ανυψώνει εύκολα τον κάδο ενώ είναι γεμάτος με υλικά (ζύμες και κρέμες) και 
μπορεί να τα εναποθέτει κατευθείαν στα μηχανήματα.

Ο χειρισμός του είναι πολύ εύκολος χάρη στην ευελιξία και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κίνησης του.

Ο εργονομικός σχεδιασμός του μεγιστοποιεί την απόδοση του χειριστή. Αυτό 
σημαίνει αύξηση της αποδοτικότητας στην παραγωγή.

Διαθέτει υψηλής ποιότητας ηλεκτρικά συστήματα και κινητήρες ενώ για την 
κατασκευή του έχει χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304.



Αναβατόριo Κάδων Μοντέλο Easy Lift 60
Mixer Bowl Lift Model Easy Lift 60

Easy Lift 60 is suitable for workshops, crafts and food industries for 
supplying machines with cream or dough in big heights.

It is wholly stainless and the bowl goes up and down and overturns 
automatically.

The mixer bowl lift is also manufactured according to your needs so as 
to be adjusted to the work you need it for.

It is a necessary investment as it electrically lifts the bowls with the 
mixture for the supply of the machines without the use of hands.

It can easily lift the bowl while it is full with materials (dough and cream) 
and it can directly supply the machines.

Its operation is very easy thanks to the adaptability and the special 
features of its move.

Its ergonomic design maximizes the operator’s efficiency which means 
an increase in the efficiency of the production.



TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ 
TECHNICAL SPECIFICATION

Easy Lift 60

Bowls:

Installed power (kw):

Power supply:

Dimensions:

• Κατάλληλο για εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων για τροφοδότηση 
μηχανών με κρέμα ή ζύμη χωρίς χέρια σε μεγάλο ύψος.

• The mixer bowl lift is suitable for workshops, crafts and food industries for supplying machines 
with cream or dough in big heights.

• Ψηφιακός έλεγχος λειτουργίας της μηχανής.
• Digital function control of the machine

• 24ωρη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Heavy construction for 24hour operation and long lifespan
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