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Mesin Electric Bowl Cutter digunakan untuk mengolah aneka sayuran dan dapat digunakan juga
untuk mengolah daging. Mesin ini merupakan peralatan terbaik untuk mengolah makanan di industri
pangan. Mesin ini memiliki body yang kuat, efisiensi yang tinggi, dan dapat memproduksi dalam
jumlah banyak. Mesin ini memiliki roda sehingga mudah dipindahkan, suara kebisingan motor yang
rendah, pisau mesin melengkung, bilahnya tajam dan tahan lama, serta digerakkan dengan kotak
turbin. Mesin biasa digunakan untuk mencacah sayuran dan mengaduk daging dengan bumbu,
sehingga dapat digunakan untuk isian atau diolah menjadi produk kuliner lainnya. Mesin Electric Bowl
Cutter ini cocok digunakan untuk usaha industri kecil makanan, restaurant, hotel, kantin, catering, dll.

CARA PENGGUNAAN

1. Sebelum digunakan, periksa seluruh mesin. Mohon periksa apakah pengoperasian setiap bagian

fleksibel, apakah sakelar dan kabel listrik sudah terpasang dengan benar, apakah sekrup

pengikat longgar, dan apakah ada benda asing di piringan.

2. Sambungkan daya dan nyalakan motor untuk memeriksa apakah arah pisau ke arah tengah

mangkuk berputar.

3. Masukan bahan ke dalam mangkuk untuk memulai proses.

4. Jika ada respon tidak normal selama pengerjaan, matikan segera untuk memeriksa mesin, dan

dapat digunakan kembali setelah masalah terselesaikan.

PEMELIHARAAN

1) Kotak turbin harus tetap terlumasi dengan baik. Setelah setengah bulan penggunaan,
tambahkan oli mesin dalam jumlah yang sesuai selama tiga bulan, ganti pelumas satu kali.
(Lepaskan pelat pelindung depan saat mengisi oli).

2) Bersihkan pisau dengan hati-hati setelah digunakan, dan lapisi pisau dengan minyak goreng
untuk menghindari karat.

3) Dianjurkan untuk meletakkan piringan tanpa penutup pelindung dasar. Jangan memasukkan
benda asing ke dalam piringan selama proses, jika tidak pisau akan rusak.

SPESIFIKASI

Kapasitas 20 L

Daya 1.5 Kw

Ukuran Mesin 780 x 730 x 990 mm

Berat 125 Kg

Kecepatan Pisau 1500 r/min

Kecepatan Bowl 30 r/min

PERINGATAN

1. Untuk memastikan keselamatan, jangan memasukkan tangan ke dalam mangkuk selama mesin

bekerja.

2. Pastikan kabel stopkontak terpasang dengan benar dan lindungi sakelar serta sirkuit mesin

untuk mencegah konsleting.

3. Jika ditemukan masalah selama bekerja, segera hentikan mesin dan mulai ulang setelah

masalah terpecahkan.


