
Occasion-voorraadlijst Delmo Techniek per 16-09-2022 
 
 

 
 

Volgorde: 
  slachten / slijpen 
  skinnen / vermalsen / pletten 
  pekelen / wassen 
  malen / cutteren / verkleinen 
  mengen / tumblen 
  vullen / vormen / portioneren 
  roken / koken / bakken / braden / grillen / stomen 

koelen / vriezen 
  snijden / zagen / wegen / verpakken 
  blokvlak / meubels 
  klein apparatuur / klein materiaal 
  diversen /  nieuw 
 
 
 
 
 
 
 
 

     16-09-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gouda    Groningen   Tilburg    
088-8543 700  088-8543 760  088-8543 770  

 
 
 
 
 
 
 
 
Prijzen: netto, exclusief b.t.w. 
Levering: franko huis in Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden aanbieding: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop 



pagina 1 
omschrijving merk type afbeelding prijsinfo 

 
 

 
KRABMACHINE ABELE AHE-1800 

 

€   
1.3923 
 

staat gereviseerd 

 uitvoering rvs 
inwendige lengte 180 cm. 
uitwendige lengte 220 cm.  
inclusief nieuwe krabrubbers  
   
spanning 400  V garantie 6 mnd        

 

SLIJPMACHINE TORMEK SG-4000 

 

€  
1.3782 staat gereviseerd 

 uitvoering nat-slijpmachine 
 slijpsteen & 
   afbraamschijf  
inclusief gereedschap  
 hoekmeter  
spanning 230  V   garantie 6 mnd 

 

SLIJPMACHINE MADO MNS-630 

 

€  
1.4323 staat gereviseerd 

 uitvoering (nat) slijpband 
 afbraamschijf 
inclusief 10 slijpbanden  
 afbraampasta  
   
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

SLIJPMACHINE ZAHND EVO-4 

 

€  
1.4206 staat gereviseerd 

 uitvoering slijpschijven 
 afbraamschijf 
inclusief hoekinstelling  
 set extra schijven  
 sleutelset  
spanning 230 V    garantie 6 mnd 

 

AFVLIESMACHINE MAJA EVM-437 

 

€  
1.4305 staat gereviseerd  

geschikt voor afvliezen 
uitvoering vloermodel 
mesbreedte 434 mm.  
tandenrol gebruikt, doch goed  
 voetbediening  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

VERMALSER TENDER STAR INOX 

 

€  
1.3433 
1.4300 

staat gereviseerd 

 uitvoering handbediening 
 tafelmodel 
 rvs messenblok  
 kunstst. 

mesgeleiders 
 

 kunstst. vleesplank  
     garantie 6 mnd 
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VERMALSER IDEAL MT-150 

 

€  
1.2807 
1.3358 

staat gereviseerd 

 uitvoering elektrisch 
 tafelmodel 
 rvs messenblok  
 kunstst. mesgeleiders  
 kunstst. vleesplank  
spanning 230 V    garantie 6 mnd 

 

VERMALSER SCHARFEN TENDER HIT 

 

€  
1.4226 
 

staat gereviseerd 

 uitvoering elektrisch 
 tafelmodel 
 rvs messenblok  
 kunstst. mesgeleiders  
 kunstst. vleesplank  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

VLEESPLETAPPARAAT DL CH-1 

 

€  
1.4322 staat gereviseerd 

 uitvoering stempel 
bediening handmatig 
plet oppervlak 200x300 mm.  
max. pletdikte 30 mm.  
inclusief onderhoud set  
     garantie 6 mnd 

 

SPOELTAFEL BLOKVLAK 140x70 

 

€  
1.3818 staat geheel nagezien 

 uitvoering rvs frame met kast 
 tussenschap 
 2 rvs schuifdeuren  
 kunststof stelvoeten  
spoelbak 600x500x300 mm.  
     garantie 6 mnd 

 

WASMACHINE WINTERHALTER UC-L- ENERGY 

 

€  
1.4204 staat gereviseerd 

 model onderbouw 
geschikt voor vaatwerk 
korfafmetingen 500 x 500 mm.  
inclusief zeepdosering  
 2x kunststof korf  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

ONDERSTEL RVS UC 

 

€  
 staat geheel nagezien 

 uitvoering rvs frame 
  
geschikt voor Winterhalter UC  
voorzien van 4 stelvoeten  
   
     garantie 6 mnd 
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ONTHARDER WINTERHALTER MONOMATIK 3 

 

€   
900 staat gereviseerd 

 model vloermodel 
geschikt voor o.a. wasmachines 
uitvoering zoutreservoir  
capaciteit 20 ltr. / min.  
regeneratie volume gestuurd  
     garantie 6 mnd 

 

WASMACHINE WINTERHALTER GS-630 

 

€  
1.4288 staat gereviseerd 

 model voorlader 
geschikt voor gereedschappen 
rvs basiskorf  465x630  mm.  
inclusief zeepdosering  
 1x rvs basiskorf  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

WASMACHINE WINTERHALTER GS-515 

 

€  
1.4327 staat gereviseerd 

 model doorschuiver 
geschikt voor gereedschappen 
korfafmetingen 500 x 500 mm.  
inclusief zeepdosering  
 1x rvs basiskorf  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

WASMACHINE WINTERHALTER GS-650 

 

€  
1.4344 staat gereviseerd 

 model voorlader 
geschikt voor gereedschappen 
basiskorf 608 x 672 mm.  
inclusief zeepdosering  
 1x rvs basiskorf  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

WASMACHINE WINTERHALTER PT-L 

 

€  
1.4285 staat gereviseerd 

 model doorschuiver 
geschikt voor gereedschappen 
korfafmetingen 500 x 500 mm.  
inclusief zeepdosering  
 1x rvs basiskorf  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

SCHOTELCUTTER MEISSNER R-45 

 

€  
1.3495 staat gereviseerd 

 uitvoering gegoten schotel 
 gelakte omkasting 
 2 snelheden  
 6 cuttermessen  
toebehoren gereedschapset  
spanning 400 V    garantie 6 mnd 
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GEHAKTMOLEN BIZERBA FW-98 
 

€   
1.4241 staat gereviseerd 

 maalwerk, rvs gebruikt, doch goed 
type  98 
model tafelmodel  
inclusief 1 set LL plaat &mes  
exclusief onderstel  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

GEHAKTMOLEN HOBART 4732  €  
1.4223 staat gereviseerd  maalwerk NIEUW 

type  32 
model tafelmodel  
inclusief 1 set LL plaat &mes  
exclusief onderstel  
spanning    400 V   garantie 6 mnd 

 

GEHAKTMOLEN BERDOB VMN-S32  €  
1.4217 staat gereviseerd  

maalwerk NIEUW 
type  32 
model vloermodel  
inclusief 1 set LL plaat &mes  
inclusief onderstel  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

MIXER GRINDER KOLBE MWE-32  
 

€  
1.4208 staat gereviseerd  

 
maalwerk, rvs gebruikt, doch goed 
type  32 
model vloermodel  
inclusief 1 set plaat & mes  
 verrijdbaar  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

MIXER GRINDER KOLBE MWE-56   
 

€   
1.3524 staat gereviseerd  maalwerk, rvs gebruikt, doch goed 

type  56 
uitvoering vloermodel  
inclusief 1 set plaat & mes  
 verrijdbaar  
spanning 400 V    garantie 6 mnd 

 

WOLF K&G WETTER EW-D114   
 

€  
1.4115 staat gereviseerd  maalwerk, rvs gebruikt doch goed 

type  403 
uitvoering 1 snelheid  
inclusief 2 set plaat & mes  
 stelvoeten  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 
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MENGER-WOLF K&G WETTER MAW-114  
 

€  
1.3912 staat gereviseerd  

maalwerk, rvs gebruikt doch goed 
type  209 
uitvoering 2 snelheden  
inclusief 2 set plaat & mes  
 stelvoeten  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

PLANEETMENGER DL 10 LITER   
 

€  
1.4340 
 

staat DEMO DEMO inhoud 10 liter 
besturing 3 snelheden 
inclusief mengkom, garde  
 deeghaak & K-arm  
afwerking gelakt  
spanning 230 V    garantie 12 mnd 

 

MENGMACHINE HOBART NCM-20 

 

€  
1.4138 staat gereviseerd 

 inhoud 20 liter 
besturing 3 snelheden 
inclusief mengkom,  
 deeghaak & K-arm  
afwerking gelakt  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

VACUÜMTUMBLER IDEAL LU-25 

 

€  
1.3314 staat gereviseerd 

 inhoud 25 liter 
besturing tijdklok 
inclusief losse mengtrommel  
 gebruiksaanwijzing  
   
 230 V    garantie 6 mnd 

 

MENGMACHINE DL 90 

 

€  
1.4343 staat gereviseerd 

 model vloermodel 
uitvoering kantelbare kuip 
 aangedreven kuip  
verrijdbaar 2 wielen  
inhoud 90 liter  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

MENGMACHINE TALSA MIX 80-P  €  
1.4054 staat gereviseerd 

 model vloermodel 
uitvoering kantelbare kuip 
 aangedreven kuip  
verrijdbaar 4 wielen  
inhoud 80 ltr.  
spanning 400 V    garantie 6 mnd 
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MENGMACHINE TALSA MIX 200-P  €   
1.4209 staat gereviseerd 

 model vloermodel 
uitvoering kantelbare kuip 
 aangedreven kuip  
verrijdbaar 4 wielen  
inhoud 200 ltr.  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

VAC. TUMBLER GUNTHER GPA 90-S 

 

€  
1.4202 staat gereviseerd 

 model vloermodel 
uitvoering rvs 
 digitale besturing  
verrijdbaar 4 wielen  
inhoud 100 ltr.  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

  

STOPMACHINE F. DICK 12 LITER 
 

€  
1.4160 staat gereviseerd 

 cilinderinhoud       12 liter 
uitvoering rvs cilinder/voetplaat 
 gelakt tandwielhuis  
bediening slinger  
inclusief set vulhoorns  
       garantie 6 mnd 

 

STOPMACHINE TALSA H-15    
 

€   
1.4269 staat gereviseerd  

cilinderinhoud       26 liter 
uitvoering rvs 
 metalen zuiger  
bediening kniebediening  
inclusief set vulhoorns  
spanning 400 V    garantie 6 mnd 

 

STOPMACHINE BAADER 702  €  
1.7393 staat gereviseerd 

 cilinderinhoud       20 liter 
uitvoering rvs 
 metalen zuiger  
bediening kniebediening  
inclusief set vulhoorns  
spanning 400 V    garantie 6 mnd 

 

PORTION. APPARAAT BAADER 706 

 

€  
3530500 staat DEMO 

 uitvoering handbediening 
 flensmaat 86  
inclusief 2 vulhoorns  
   
   
     garantie 12 mnd 
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ROOKKAST SPAKO RKW-100 W SM 

 

€  
1.4125 staat gereviseerd 

 uitvoering rvs ommanteling 
 oplegregels & wagen 

 elektr. verwarming  
stoklengte 77 cm  
toebehoren 15 rookstokken  
spanning 400 V    garantie 6 mnd 

 

KOMBIKAST SPAKO SPM-650 

 

€  
1.4106 staat gereviseerd 

 uitvoering rvs ommanteling 
 vloeibare rook 
 MCTT 800 besturing  
afmetingen ca. 127x90x200 cm  
toebehoren 1 rookwagen  
spanning 400 V    garantie 6 mnd 

 

KOOKKETEL SPAKO 120 

 

€  
1.4220 staat gereviseerd 

 inhoud 120 liter 
uitvoering dubbelwandig 
 thermostaat  
 op poten  
 los deksel  
spanning 400 V    garantie 6 mnd 

 

KOOKKETEL SPAKO RHA-170 

 

€   
1.4110 staat gereviseerd 

 inhoud 170 liter 
uitvoering gas 
 thermostaat  
 op poten  
afmetingen 90x125x95 cm.  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

KIPPENGRIL UBERT RT-303 P 

 

€  
1.4296 staat gereviseerd 

 uitvoering 3 spits 
capaciteit 12-15 kippen 
afmetingen 800x600x845 mm.  
inclusief 3 spitten/3 manden  
 verrijdbaar onderstel  
spanning 400 V 5 kW garantie 6 mnd 

 

KIPPENGRIL UBERT RT-403 S 

 

€  
1.4198 staat gereviseerd 

 uitvoering 3 spits 
capaciteit 12-15 kippen 
afmetingen 800x600x845 mm.  
inclusief 3 spitten/3 manden  
 verrijdbaar onderstel  
spanning  230 V  3,6  kW garantie 6 mnd 
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KIPPENGRILL EURO-GRILL TDR-5-M 

 

€   
900 staat gereviseerd 

 uitvoering 3 spits 
capaciteit 20-25 kippen 
afmetingen 835x717x853 mm.  
inclusief 5 spitten/5 manden  
 verrijdbaar onderstel  
spanning 400 V 6,6 kW garantie 6 mnd 

 

HETELUCHTOVEN CULION BTC-525 

 

€  
1.4321 staat gereviseerd 

 uitvoering hetelucht met grill 
 & kerntemp. meter 
bediening digitaal  
afmetingen 740x580x560 mm.  
inclusief 3 roosters & vetlade  
spanning 230 V  3 kW garantie 6 mnd 

 

COMBI-STEAMER CONVOTHERM OSC 6.10 

 

€  
1.2685 staat gereviseerd 

 uitvoering 6x GN 1/1 
        !! NIET programmeerbaar 

exclusief rvs onderstel  
bediening digitaal  
exclusief installatie  
spanning 400 V   garantie 6 mnd 

 

COMBI-STEAMER SPAKO BSR-207 

 

€  
1.4066 staat gereviseerd 

 uitvoering mech. luchtcirculatie 

 waterinjectie 
bediening MC TT 7  
   
exclusief installatie  
spanning    400 V garantie 6 mnd 

 

VRIESKAST JUMBO XL 650 N WIT 

 

€  
1.3106 staat gereviseerd 

 uitvoering wit 
roosters 6 vaste roosters 
temp. bereik -18 / -25 oC.  
inhoud 640 liter  
afmetingen 78x74x187 cm.  
spanning 230 V garantie 6 mnd 

 

KOELKAST GRAM P-600 

 

€  
1.4067 staat gereviseerd 

 uitvoering rvs / alu 
 poten 
roosters 4 gepl. roosters  
temp. bereik +2 / +12 0C.  
inhoud 600 liter  
spanning 230  V garantie 6 mnd 
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VRIESKAST GRAM P-600  V 

 

€  
1.4068 
1.4069 

staat gereviseerd 

 uitvoering rvs / alu 
 poten 
roosters 4 gepl. roosters  
temp. bereik -5 / -24 0C.  
inhoud 600 liter  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

KOEL/VRIESVITRINE SAGI DV-6 

 

€  
1.3990 staat gereviseerd 

 uitvoering glasdeur 
 2 zijkanten glas 
 achterzijde zwart  
temperatuurbereik +5 / - 22 oC.  
etages 5  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

VRIESKAST FRAMEC EV-430-NV 

 

€  
1.4276 staat gereviseerd 

 uitvoering geforceerd 
 wit 
 linksdraaiend  
temp. bereik -15 / -25 oC.  
etages 5, verstelbaar  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

KOELVITRINE DL KV120 

 

€  
9200601 staat nieuw 

NIEUW uitvoering Rvs / glaswanden 
 3x GN1/3 1x 1/2 
exclusief  GN bakken  
temp. bereik +2 / +8 oC.  
afmetingen 120x40x44 vm.  
spanning 230 V    garantie 12 mnd 

 

WANDKOELING JORDAO SLIM 190 

 

€  
1.3868 staat gereviseerd 

 uitvoering stekkerklaar 
 digitale uitlezing 
 rolgordijn  
temp. bereik -1 / +5 oC.  
etages 5, verstelbaar  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

KOELWERKBANK POLAR   180 

 

€  
9000265 staat NIEUW 

NIEUW uitvoering geheel rvs 
 3 deurs 
 stekkerklaar  
 verrijdbaar  
afmetingen 180x70x95 cm.  
spanning 230 V   garantie 12 mnd 
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KOELKAST CORECO ERH-350 ZWART 

 

  
9007325 staat DEMO 

  DEMO type barkoeling 
geschikt voor flessen/blikjes 
uitvoering zwart  
 3 glasdeuren  
afmetingen 1375x520x900 mm.  
spanning 230 V   garantie 112 mnd 

 

BLAST-CHILLER DL FBC-6805 

 

€  
9007165 staat nieuw NIEUW uitvoering Rvs  

 3x GN 2/3 
inclusief 1x rooster  
temp. bereik 3 kg.  / -18 oC.  
afmetingen 68x54x52 vm.  
spanning 230 V   garantie 12 mnd 

 

DIEPVRIESKIST ESTA IC 300 

 

€  
1.4038 
 

staat gereviseerd  uitvoering schuifdeksels 
 binnenzijde alu. 
temp. bereik -14 / -24 oC.  
 verrijdbaar  
afmetingen 101x71x95 cm.  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

SCHEPIJSVITRINE COMBI-S TENERIFE  €  
1.4039 
 
 

staat gereviseerd  uitvoering 10-baks  
 opslag onderin 
temp. bereik -14 / -24 oC.  
 verrijdbaar  
afmetingen 144x73x123 cm.  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

KOELCEL WIT  

 

€  
1.3745 
 

staat gereviseerd  uitvoering witte panelen 
 1 deur 80X200 cm 
afmetingen 156x296x210 cm.  
inclusief vloer / machine  
exclusief installatie  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

SCHRAPMACHINE KISAG RVS 7010 

 

€   
1.3662 staat gereviseerd 

 uitvoering rvs 
geschikt voor aardappelen 
capaciteit ca. 4 kg.   
gewicht 21 kg.  
hoogte 50 cm.  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 
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SNIJMACHINE BERKEL 834  

 

€  
1.4122 
1.4123 

staat gereviseerd  mesdiameter 30 cm. 
uitvoering slijpapparaat 
inclusief nieuw: mes, V-snaren  
 slijpstenen, schakelaar  
   
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

SNIJMACHINE BERKEL  834 COMBI 

 

€  
1.3851 
1.3987 

staat gereviseerd  mesdiameter 30 cm. 
uitvoering slijpapparaat 
 weegschaal  
inclusief nieuw: mes. V-snaren  
 slijpstenen, schakelaar  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

SNIJMACHINE BERKEL 834 COMBI SAFE 

 

€  
1.3161 
1.3703 

staat gereviseerd  mesdiameter 30 cm. 
uitvoering slijpapparaat 
 weegschaal  
inclusief nieuw: mes, v-snaren  
 slijpstenen, schakelaar  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

SNIJMACHINE BERKEL 800 

 

€  
1.3189 staat gereviseerd  mesdiameter 30 cm. 

uitvoering slijpapparaat 
inclusief nieuw: mes, V-snaren  
 slijpstenen, schakelaar  
model schuinsnijder  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

SNIJMACHINE BIZERBA VS-12 

 

€  
1.4361 
 

staat gereviseerd  mesdiameter 33 cm. 
uitvoering losse slijpcassette 
   
inclusief nieuw mes  
 nieuwe slijpstenen  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 
 
SEALMACHINE BIZERBA VS-12-W 

 

€   
1.4141 
1.4193 

staat gereviseerd  mesdiameter 33 cm. 
uitvoering losse slijpcassette 
 weegschaal  
inclusief nieuw mes  
 nieuwe slijpstenen  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 
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SEALMACHINE METALTECH 290 

 

€  
1.3613 staat gereviseerd  model tafelmodel 

schaalformaat max. 227x178x80mm 

foliebreedte max. 190 mm.  
inclusief 1 folierol  
inclusief 1 sealmal / 3-vaks  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

SEALMACHINE METALTECH 190 

 

€  
1.4200 staat gereviseerd  model tafelmodel 

schaalformaat max. 227x178x80 
foliebreedte max. 190 mm.  
inclusief 1 folierol  
inclusief 1 sealmal   
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

KLAPPACKMACHINE CONPAX NOVUS 

 

€  
1.3720 staat gereviseerd  geschikt voor vleeswaren & kaas 

model tafelmodel 
uitvoering semi-automaat  
inclusief 2 folierollen  
   
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

VACUÜMMACHINE LEXOVAC A-200 €  
1.4345 staat gereviseerd  model tafelmodel 

sealbalk 1x 42 cm. 
besturing tijd, digitaal  
 10 programma  
vacuümpomp 21 m3  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

VACUÜMMACHINE LEXOVAC 252    1.0 

 

€  
1.4335 staat gereviseerd  model tafelmodel 

sealbalk 2x 420 mm. 
besturing tijd, digitaal  
 10 programma’s  
vacuümpomp 21 m3  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

ONDERSTEL BLOKVLAK  

 

€  
1.3658 staat nagezien/schoon  geschikt voor vacuümmachine 

uitvoering rvs / trespa 
 2 laden  
 verrijdbaar  
afmetingen 44x80x(H)68 cm.  
spanning 230 V    garantie 6 mnd 
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SEALMACHINE HENKOVAC TPS - GAS 

 

€  
1.3451 staat gereviseerd  model vloermodel 

inclusief 1 sealset 
besturing elektronisch, 9-pro.  
max. foliebreedte 400 mm.  
vacuümpomp 21 m3  
spanning 400 V    garantie 6 mnd 

 

HAKBLOK BLOKVLAK ROND 60 

 

€   
900 staat nieuw NIEUW uitvoering gestoomd beuken 

diameter 60 cm. 
werkhoogte 95 cm  
onderstel rvs  
inclusief onderhoud-set  
     garantie 12 mnd 

 

HAKBLOK BLOKVLAK 100x60 CM. 

 

€  
3810106 staat nagezien  uitvoering gestoomd beuken 

afmetingen 100x60 cm. 
blokdikte 39 cm.  
werkhoogte 94 cm.  
inclusief onderhoud-set  
     garantie 6 mnd 

 

WERKTAFEL  HD-UITVOERING RVS 250 

 

€  
1.3801 
1.3802 
1.3821 

staat geheel nagezien  uitvoering open rvs frame 
 spijlenrooster 
afmetingen 250x70 cm.  
werkblad rvs met ø 60 mm. gat  
werkhoogte 93 cm.  
     garantie 6 mnd 

 

WERKTAFEL BLOKVLAK 90x75 CM. 

 

€  
1.3535 staat geheel nagezien  uitvoering open rvs frame 

 spijlenrooster 
afmetingen 90x75 cm.  
werkblad NIEUW  
werkhoogte 93 cm.  
     garantie 6 mnd 

 

WERKTAFEL BLOKVLAK 200x70 cm. 

 

€  
1.3980 
 

staat geheel nagezien  uitvoering open rvs frame 
 spijlenrooster 
afmetingen 200x70 cm.  
werkblad NIEUW  
werkhoogte 93 cm.  
  garantie 6 mnd 
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HAKBLOK BLOKVLAK NOSTALGIE 

 

€  
3810032 staat NIEUW  uitvoering beukenhout 

blok afmetingen 50x60x25 cm. 
inclusief kunststof glijvoeten  
 blokborstel  
 onderhoud-olie  
  garantie 6 mnd 

 

SPOELTAFEL BLOKVLAK 140x70 CM. 

 

€   
1.3818 staat geheel nagezien 

 uitvoering rvs frame met kast 
 tussenschap 
 2 rvs schuifdeuren  
 kunststof stelvoeten  
spoelbak 600x500x300 mm.  
stelpoten 4    garantie 6 mnd 

 

BAKE-OFF TAFEL RVS 200x70 CM. 

 

€  
1.1868 staat geheel nagezien  uitvoering rvs frame 

 2 schuifdeuren 
 1 rvs tussenschap  
werkblad nieuw, roodbruin  
werkhoogte 94 cm.  
stelpoten 4    garantie 6 mnd 

 

SPOELTAFEL BLOKVLAK 200x70 CM. 

 

€  
1.4126 
1.4127 
1.4128 

staat geheel nagezien     uitvoering 2 spoelbakken 50x50 

 4 schuifdeuren 
trespa kleur wit, zwart of hout  
spoelblad gebruikt maar goed  
werkhoogte 94 cm.  
stelpoten 4 garantie 6 mnd 

 

BAKE OFF TAFEL RVS 270x60 CM. 

 

€   
1.3920 staat gereviseerd 

 uitvoering rvs frame  
 vlak rvs werkblad 
 volkern kast  
 4 kunststof schuifdeuren  
werkhoogte 96 cm.  
stelpoten 6    garantie 6 mnd 

 

BAKE-OFF TAFEL BLOKVLAK 250x70 

 

€  
3822257 staat DEMO 

DEMO uitvoering rvs frame  
werkblad kunststof, nieuw 
 zwarte uitvoering  
 4 kunststof schuifdeuren  
werkhoogte 94 cm.  
stelpoten 6    garantie 12 mnd 
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REKWERK HUPFER  

 

€   
 staat NIEUW 

NIEUW uitvoering U – opstelling 
 kunstst. Schappen 
maatvoering 60 cm. diep  
 200 cm. hoog  
andere opstelling ook mogelijk  
     garantie 12 mnd 

 

PANNEERMACHINE MAINCA BR-2000 

 

€  
3494200 staat DEMO 

 geschikt voor autom. paneren 
uitvoering rvs 
capaciteit ca. 2000 st/uur  
afmetingen 100x50x40 cm.  
productbreedte max. 15 cm.  
spanning 230 V   garantie 12 mnd 

 

WORSTSNIJDER MARENDO  

 

€  
1578200 staat DEMO 

DEMO uitvoering RVS 
 dubbel mes 
inclusief beveiliging  
   
afmetingen 19x23x33(H) cm.  
spanning 230 V    garantie 12 mnd 

 

SEALMACHINE GPS AUTOMAAT 

 

€  
4199519 staat NIEUW NIEUW uitvoering RVS 

geschikt voor GPS zakjes 
inclusief zakjeshouder  
 opvangbak  
   
spanning 230 V garantie 12 mnd 

 

GASHOKKER HENDI  

 

€  
1.3943 staat gereviseerd  uitvoering propaangas 

 rvs frame 
afmetingen 43x43x40 cm.  
capaciteit 6,7 kW  
   
  garantie 6   mnd 

 

ROLWAGENS RVS  

 

€ /stuk 
1.4316 staat nagezien &   schoongemaakt 

uitvoering rvs 
afmetingen 40x60 CM.  
 6 wielen  
aantal beschikbaar 11  
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VLEESBAKKEN RVS  

 

€ / stuk  
1.4326 staat nagezien &   schoongemaakt 

uitvoering rvs 
afmetingen 25x33x8 cm.  
   
aantal beschikbaar 23  
        

 

CITRUSPERS SANTOS SUPER NERO 

 

€  
1.3380 staat geheel nagezien  uitvoering uitneembare - 

   centrifugetrommel 
 hefboombediening  
 zwart / rvs  
 20x30x39 (H) cm.  
spanning 230 V   garantie 3  mnd 

 

NORMWAGEN RVS 120 LITER 

 

€  
1.3170 
1.3171 
1.3172 
1.3174 

staat geheel nagezien  uitvoering rvs 
 schenktuit 
afmetingen 56x60x75 cm.  
   
   
     garantie 6 mnd 

 

PEKELSYSTEEM DL 18 LITER 

 

€ 0 
1.4355 staat gereviseerd  bestaat uit compressor 

 18 ltr. pekeltank 
 pekelpistool  
 10 mtr. luchtslang  
 trechter  
spanning 230 V   garantie 6 mnd 

 

PEKELINJECTOR DL. PO-01 

 

€  
1.3944 staat gereviseerd  uitvoering pompsysteem 

 rvs / kunststof 
inhoud 5 liter  
inclusief 1 naald  
   
spanning     garantie 6 mnd 

 

KAASHAKKER UNIKA W30 

 

€  
1.3668 staat gereviseerd  uitvoering verwarmd mes 

 marmer plateau 
meslengte 30 cm.  
   
   
spanning 230 V   garantie 6  mnd 
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WEEGSCHAAL CAS SW-II - 6 

 

€  
 staat nagezien  weegvermogen 6 kg. 

uitvoering portioneerweegschaal 

 adapter  
 accu  
plateau 190x225 mm.  
spanning 230 V   garantie 3* mnd 

(* storingen ontstaan door vocht of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie) 

WEEGSCHAAL CAS SW-II - 30 

 

€  
 staat nagezien  weegvermogen 30 kg. 

uitvoering portioneerweegschaal 

 adapter  
 accu  
plateau 190x225 mm.  
spanning 230 V   garantie 3* mnd 

(* storingen ontstaan door vocht of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie) 

WEEGSCHAAL CAS SX-60 

 

€  
 staat nagezien  weegvermogen 60 kg. 

uitvoering bankweegschaal 
 vaste aansluiting  
 accu  
plateau 400x500 mm.  
spanning 230  V   garantie 3* mnd 

(* storingen ontstaan door vocht of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie) 

WEEGSCHAAL ALL-SCALE BJS-150 

 

€  
1.4212 staat nagezien  weegvermogen  150 kg. 

uitvoering bankweegschaal 
 vaste aansluiting  
   
plateau 600x600 mm.  
spanning 230 V   garantie 3* mnd 

(* storingen ontstaan door vocht of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie) 

WASBAK RVS DL 

 

€  
9006339 staat NIEUW  uitvoering rvs 

 met spatplaat 
 wandmodel  
exclusief installatie  
   
     garantie 12 mnd 

 

WASBAK RVS DL 

 

€  
3200580 staat NIEUW  uitvoering rvs 

 met kniebediening 
 wandmodel  
exclusief installatie  
   
     garantie 12 mnd 

 


