


ITWIN 45 ITWIN 55 ITWIN 65
Degkapacitet min/max 5 / 48 kg 5 / 56 kg 5 / 64 kg

Mjölkapacitet min/max 3 /30 kg 3 /35 kg 3 /40 kg

Vattenkapacitet min/max 2 / 18 l 2 / 21 l 2 / 24 l

Kittelvolym liter 70 l 80 l 90 l

Lägsta förhållande 
vatten / mjöl % min

55 % 55 % 55 %

Twin arm slag/min
1/2 hastighet 

40 / 60 slag/min 40 / 60 slag/min 40 / 60 slag/min

Kittelrotation 8/12 varv/min 8/12 varv/min 8/12 varv/min

Kittelmått d x h 520 x 330 mm 550 x 340 mm 550 x 390 mm

Motoreffekt
1/2 hastighet

1.5 / 2.2 kW 1.5 / 2.2 kW 1.5 / 2.2 kW

Motorkraft 2.2 kW 2.2 kW 2.2 kW

Elektrisk motorbroms Ingår Ingår Ingår

Höjd 1424 mm 1434 mm 1484 mm

Höjd med öppet  
skyddshölje

1720 mm 1726 mm 1754 mm

Bredd / bredd med  
kontrollpanel

630 mm / 691,5 mm 630 mm / 691,5 mm 630 mm / 691,5 mm

Djup 973 mm 973 mm 977 mm

Vikt 320 kg 325 kg 330 kg

Degblandare som direkt efterliknar manuell knådning av degen. Degen behandlas 
varsamt av blandarens armar, samtidigt som kitteln roterar för bästa blandresultat.

• Särskilt effektiv för blandning av speltdeg, degar med vek, svag eller känslig  
glutenstruktur och vid iblandning av ömtåliga frukter i degen. 

• Degblandarens två länkade armar arbetar varsamt i en symmetrisk fram- och 
återgående rörelse.

• Armarna viker ingredienserna från mitten till utsidan av blandningsskålen under 
blandningen.

• Degen behandlas på bästa sätt och lyfts, sträcks och viks under knådningen.
• Ingredienser återförs till blandningsverktygen genom att rotera blandningsskålen, 

vilket också underlättar sträckning under knådning.
• Mycket lite knådning mot skålens vägg medför mindre friktionsvärme och  

lägre degtemperatursökning.
• Modeller med viktkapacitet upp till 48, 56 eller 64 kg.
• Användarvänlig kontrollpanel med två hastigheter.
• Joggingfunktion (kittelrotation utan blandningsrörelser) för enkel tömning av deg.
• Tidsfunktion.
• Manuell / automatisk blandfunktion.
• Konstruktion i målat, robust rostfritt stål.
• Blandarmar i rostfritt stål med självsmörjande kullager.
• Låg ljudnivå.
• Genomskinligt skyddshölje i plexiglas som viks ned vid drift och upp vid avslutad 

blandning, medför säker användning och tydlig överblick av blandningsprocessen.
• Nödstopp.
• Enkel att förflytta, utrustad med hjul samt stödfötter.
 
 

* Degkapaciteten är beräknad med 60% hydratisering.
Den maximala kapaciteten kan variera beroende på ingredienserna.
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