
 

Utrustning för bär- och grönsaksförädling 

Grönsaksskärare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robot coupe CL50 

Skivar, hackar och tärnar., olika skivor för dessa olika skärningsvarianter köps separat. Ett bra verktyg 

som håller länge och har stor kapacitet.  

 

Pris för maskinen ca 13000 kronor. Skivor pris kring 1 000 kronor/st, www.robot-coupe.com 

 
Robot Coupe RG-50 Grönsaksskärare 

Skivar, tärnar, strimlar, 
river och räfflar. Bereder frukt, grönsaker, 
torrt bröd, ost, nötter,svamp m.m. Bänkmodell för det mindre köket. 
Bereder upp till 2 kg per minut.  
 
Pris 8837 kr, www.maskingrossisten.se 
 
 
 

 

UTRUSTNING HOS LEVERANTÖRER 

– En serie artiklar med en översikt på vilken utrustning som kan finnas hos olika leverantörer. 

Kontakta respektive leverantör för pris och mer information. Denna artikelserie är producerad 

under april-september 2013.  

http://www.robot-coupe.com/
http://www.maskingrossisten.se/


Raffinös/råsaftcentrifug 

En raffinös kallas ibland för separator. En separator skiljer fruktköttet från kärnorna och skalen.  

Saften som utvinns används sedan för tillverkning av nektar, marmelad eller såser. Det finns även en 

passertillsats till hushållsassisteneter.  

 

ARTUS 400 W  

Elektrisk tomat / bärpress för intensiv användning i 
rostfritt stål sil (1,5 mm). Tratt och behållaren i plast. 
Kraftfull 400 W elmotor med termosäkring.  
 
Kapacitet: upp till 100 kg / timme. 
Pris ca 250 Euro, www.brouwland.com 
 
 

 

 

Robot coupe C40 

Robot Coupe C40 Separator är idealet för coulis, samt all 
frukt och grönsaks juice som behövs till förrätter, såser, 
soppor, sober och glas, smoothies och mycket, mycket 
mer.  
 
C40 är försedd med en lång matarpip på maskinens högra 
sida för enkel och snabb avtappning. Den är även försedd 
med Citruspress med 2 konstorlekar för optimal utvinning 
oavsett fruktens storlek, med en effektiv råsaftcylinder i 
rostfritt stål.  

 
Pris, 4853 SEK exkl. moms www.bureca.se 

Finns även på, www.hemmakocken.se,  pris 5400 exkl. 

moms 

 

 

Robot coupe C80 

För sås, fond, bär som behöver silas och separeras. 
Detta är en bänkmodell som har en kapacitet på 40 kg i 

timmen. Om man önskar modeller med större kapacitet så 

finns det även C120  och  C200.  

Pris 17 697 SEK exkl. moms, www.bureca.se 

http://www.brouwland.com/
http://www.bureca.se/


 

Robot coupe J80 ultra 

Stor råsaftscentrifug med  automatisk nedmatare  med en 
diameter på 79 mm. Kraftfull och tyst induktionsmotor.  120 liter i 
timmen. Behållare för 6,5 liter restprodukter. Plats för kanna på 
162 mm. 
Vikt 12,5 kg. Mått 235*420*5005mm 
Kapacitet 3000 varv/minut 
Pris 12970 kr, www.maskingrossisten.se 
 
 

 

 

 

Passerapparat 

Passerinsats, 1 mm och 3 mm, köps separat. 

Pris 439kr inklusive moms. www.menigo.se 

 

 

 

 

Torkar 

 
Evermat 

Elektrisk Tork Evermat – Svensktillverkad. Torka svamp, frukt, 
bär, örter mm . Huvuddelen av komponenterna kommer också 
från Sverige. 
Pris ca 2000 kr inklusive moms, www.evermat.se 

 

 

Extra Ollor till Evermat 

Man kan köpa extra ollor, plana eller kupade, till sin evermat. 
Plana ollor kräver mer bearbetning vid tillverkningen och kostar 
därför lite mer. De flesta behöver inte plana ollor. Torkar man 
t.ex små runda bär som rullar lätt kan plana ollor vara bra. 

http://www.maskingrossisten.se/
http://www.menigo.se/
http://www.evermat.se/
http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=1QEBZy60V7CsYM&tbnid=NE8zUQ0gjyeEGM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.archiexpo.com/prod/robot-coupe/juice-makers-10873-155787.html&ei=Ejl-UeSeLMvP4QSdj4CwDA&psig=AFQjCNHXjk_Hvo6ZtGeWu2saejKa3NrFlg&ust=1367313042760135


Pris 125-145 kr, www.evermat.se 

 

             Biosec INOX 

Tork med löstagbara torkgaller för vegetabilier 

och örter. Den horisontella strukturen och 

forcerad luftcirkulation säkerställa jämn och 

snabb torkning. 

220V, 500 watt, Rostfritt stål med 12 rostfria 

siktar.Mått: 28 x 28 x 82 cm 

Pris 245 Euro, www.brouwland.com 

 

 

 

Severin tork 

Effekt: ca. 250 W Tork med plasthölje. Torkar frukter, 
grönsaker och örter. 5 torkgaller kan staplas upp eller 
användas separat. Torkgallret kan justeras i två höjder. 
Motor med fläkt Max. temperatur ca. 85 °C (botten) och 
70 °C (toppen), on-off knapp med signallampa 
genomskinligt lock Ø ca. 31 cm 
 
Pris  849 kr inklusive moms, www.hus-modern.se  
 
 
 
 
 
 

Trattar 

Det finns trattar med smal eller vid hals, vilken man använder är beroende på vad som ska fyllas. 

 

 

 

Trattar finns exempelvis på Pris 

från 129 kr, www.hus-modern.se 

 

 

 

http://www.evermat.se/
http://www.brouwland.com/
http://www.hus-modern.se/
http://www.hus-modern.se/


 

Termometrar 

 

Sockertermometer 

En rejäl sockertermometer med flyttbart metallclips för 

kastrullkanten. Rostfritt stål, kvicksilverfri.  

Temperaturskala +20°C to + 200 °C, Längd: 315 mm 

Pris: 189 kr inklusive moms, www.bagarenochkocken.se 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sockertermometer 

En rejäl sockertermometer med flyttbart metallclips för kastrullkanten. 
Rostfritt stål, färglatt upphängningshandtag, kvicksilverfri.  
 
Temperaturskala +40°C to + 200 °C, Längd: 30 cm 
Pris 149 kr inklusive moms, www.bagarenochkocken.se 

 

 

 

 

 

 
Rörspatel med termometer 

Rör och tempereringsspatel med inbyggd termometer från -50 till 
200 grader. 
Pris ca 600 kr, www.bakers.se 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.bagarenochkocken.se/
http://www.bagarenochkocken.se/
http://www.bakers.se/


Elektriska grytor 

 
SS Brew Kettle - 27 l  

En solid och prisvärd elektrisk bryggare. Rostfritt 
stål, robust, hygienisk och lätt att underhålla, nu 
med rostfri stål kran. Kraftfull värmeelement (2000 
watt). Pålitlig, gradvis justerbar termostat från 30 
till 100 ° C. 27 liter SS kokare. Tillräckligt för att 
brygga 20 liter.Pris  1995 kr inklusive moms, 
www.bryggbolaget.se 
 

 

 

 

 

 

Severin inkokningsapparat 

Konserveringsmaskin/inkokningsapparat. Emaljerad insida, 
tappkran. 1800W. Rymmer ca 29 liter, isolerade handtag. 
Temperatur inställning. 
Effekt: ca. 1800 W Kapacitet/innehåll: skålkapacitet ca. 29 l 
emaljerat hölje avtappningskran värmeisolerade handtag 
temperaturknapp säkerhetsavstängning signallampa. 
 
Pris 1899 kr, www.hus-modern.se 
 
 

 

 

Rostfria grytor med tappkran 

 

Universal köksredskap, rostfritt stål 18/10, i kraftig 

kvalitet gästfrihet. Särskilt gjord för alla spisar. Med 

lock. Finns från 25 liter upp till 150 liter. 

Pris från 220 euro för 25 liters grytan till 699 euro gör 

150l grytan, www.brouwland.se 

 

 

http://www.bryggbolaget.se/
http://www.hus-modern.se/
http://www.brouwland.se/


 

 

Kittel med tappkran 

Kittel rostfri 26 liter med tappkran. Kittel med lock som 

rymmer 26 liter med praktisk tappkran som underlättar 

användandet.  

 

Pris 1400  kr inklusive moms., www.hemmakocken.nu, finns 

även på www.biltema.se 

 

 

 

 

Refraktometer 
   

Handrefraktometer 

Handrefraktometer för mätning av sockerkoncentration i frukt, juice, sylt, 

drycker m m. Mätområde: 0-32% Brix. Upplösning: 0.2% Brix 

Pris 1075 kr till 1190 kr, www.makab.se 

 

 

 

Digital refraktometer 

Digital refraktometer för mätningar av 
Propylenglykol. Mätaren är vattentät (IP65) 
och använder brytningsindex för att bestämma 
volym % eller fryspunkten på 
propylenglykollösningar.  
 
Pris 2650 kr, www.makab.se  
 

 

 

 

 

http://www.hemmakocken.nu/
http://www.biltema.se/
http://www.makab.se/
http://www.makab.se/


pH mätare 
Testo 206-pH2 

pH-mätare för viskoplastiska ämnen  
 
Brett användningsområde för halvfasta ämnen  
Automatisk identifiering av slutvärde  
1-, 2- eller 3-punktskalibrering möjlig 
Vattenskyddad tack vare TopSafe skyddsfodral 
Utbytbar pH-elektrod 
 
 
I mätsetet ingår: testo 206-pH2, buffertlösningar pH 4 och pH 7 samt 

transportväska med aluminiumhölje. 

Pris: 3 735 kr, www.nordtec.se 

 

 
 
 
 
pH mätare  

Testaren har en smal skruvelektrod, så man även kan göra mätningar direkt i ett 
provrör. Displayen är stor och tydlig. 
Levereras komplett med elektrod, som är utbytbar. För bästa noggrannhet kalibrera 
med 2st kalibreringslösningar pH7.01 och pH4.01. Område: 0.00-14.00pH, 
Noggrannhet: ±0.2pH 
Kalibreras med buffertlösningar som köps via samma firma. 
 
Pris från 469 kr, www.makab.se 
 
 

Såsportionerare  

 
Såsportionerare som används vid portionering av såser m, 
m. Kan med fördel även användas vid bakning, tillverkning 
av godis, etc. Hållare köpes separat. 
Finns i 2 L, 1,5 L och 1L 
 
Pris för 2L cirka 1200 kr. www.menigo.se 
 

 

 

 

 

http://www.makab.se/
http://www.menigo.se/


Bär- och fruktpressar 
 
Rampress 

Press med ramkonstruktion. Ramen, som placeras bakåt, gör 
det lätt att fylla i cylindern med den krossade råvaran. När 
Du har placerat ramen tillbaka i utgångsläge kan Du börja 
pressa juice. Våra pressar går också att använda i 
honungsframställning. 
Volym 11 L,Vikt 24 kg, Cylinderns höjd 350 mm, Cylinderns 

diameter 200mm. 

Pris 2990 inklusive moms. www.fruktpress.se 

 

 

 

 

 
Hydropress/vattenpress 

En hydropress fungerar med vattentryck från en vanlig vattenledning. 
Man behöver vattentrycket 2-3 bar (2-3kg/cm²). Vatten kommer in i 

pressens inre membran, vilken är gjort av gummi, genom slangen. 

Membranen ökar i storleken vid tryck, vilket ger ett jamnt tryck och 

därmed pressas juicen ur den krossade massan.Pressens volym 20 l, 

Cylinderns höjd 82 cm, Diameter 41 cm 

Fundamentets höjd 30 cm, Vikt 13 kg, Maximalt tryck i pressen 3 bar. Ett 

skyddshölje och en filtersäck tillhör hydropressen. 

Pris 5950 kr inklusive moms. www.fruktpress.se 

 

 

Packningspress från Voran 

Packningspress med utdragbar juicebehållare och hydraulisk 
pressning. Enkel och säker användning tack vare automatisk 
övertrycksventil på hydraulenheten. Kapacitet 150 
kg/h,Motorkraft  1,1 kW ,Elektrisk anslutning 400V 50Hz (3-
fas) ,Elektrisk säkring 16 A, Längd 1100 mm , Bredd 990 mm, 
Höjd 1430 mm, Inmatningshöjd 1080 mm , Vikt 160 kg, Tryck 
i pressen  380 bar, Saftutloppshöjd 470 mm, Levereras med 7 
pressdukar 70x70 cm och 8 pressinsatser av acaciaträ 41x41 
cm. Märket är Voran. 
Pris 2240.- eur (exklusive moms) +leveranskostnader, 

www.voran.at  men finns även via www.fruktpress.se 

http://www.fruktpress.se/
http://www.fruktpress.se/
http://www.voran.at/
http://www.fruktpress.se/
http://www.fruktpress.se/?22,se_hydropress-20-l


 

 

Fruktkvarn 

Fruktkvarn, elektrisk och med kapacitet på ca. 1500 kg/timme. Alla delar 
som kommer i beröring med frukten är tillverkad av rostfritt stål. 
 
Pris:10 740kr. www.hjemmeproduktion.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glasdamejeanne 25 lit  

Damejeannerna är i allmänhet begagnade eftersom någon import ej 
förekommer till Sverige längre.  
Pris 239 kr, www.pgw.se 
 
 

 

 

 

Slevar/ösor 

 

 

På www.firstdesign.se finns det olika storlekar 

på slevar. Från 69 kr och uppåt.  

Slevar/Ösor finns  även på www.menigo.se, 

www.martinochservera.se 

 

 

 

 

http://www.hjemmeproduktion.dk/
http://www.pgw.se/
http://www.firstdesign.se/
http://www.menigo.se/
http://www.martinochservera.se/
http://www.hjemmeproduktion.dk/shop/se/fruktkvarn-elektrisk-320p.html


 

 

 


