
Den ultimata blendern för varje utbud av drycker
Oavsett om du gör en mixad drink, enkel syrup eller puré 
som bas för en cocktail är BarBoss Advance ett 
ovärderligt redskap för att lägga till eller utveckla utbudet 
av drycker.

Smart produktdesign
• 6 optimerade program med automatisk avstängning innebär

att du kan slå på den, gå därifrån och ändå få samma
resultat varje gång

• Pulskontrollen fräschar snabbt upp drinkar effektivt

• Advance® -behållaren ger snabbare, jämnare upphällning
och dess blad har längre livslängd vilket resulterar i
tids- och kostnadsbesparingar såväl som förbättrad
kundupplevelse

• Advance-motorn har utformats för att motstå överhettning
när man mixar extra tuffa ingredienser, vilket leder till
svalare drift och bättre tillförlitlighet under de mest hektiska
driftstimmarna

BarBoss® advance®

vitamix.com

Skapa signaturdrinkar



Oöverträffad prestanda i professionella kök
Yrkesverksamma kockar och restaurangskolor 
världen över förlitar sig på Vita-Prep 3 och dess 
exceptionella kraft, mångsidighet och prestanda. 
Från att hacka ömtåliga ingredienser till att mixa 
kompakta puréer – Vita-Prep 3 är det enda 
redskapet som är hållbart och kapabelt att hacka, 
mala och mixa allt med perfekt resultat.

Smart produktdesign
• Motor med toppeffekt på ≈3 hk ger oöverträffad

prestanda när du ska puréa, mala, hacka med mera

• Variabel hastighet och ett acceleratorredskap
ger kontroll och gör det enkelt att bearbeta
kompakta ingredienser

• Avancerad kylfläkt för optimal tillförlitlighet under
de mest hektiska driftstimmarna

• Patenterad, slagtålig behållare som är genomskinlig
så att ingredienserna syns medan de bearbetas

VITA-PREP® 3

vitamix.com

Perfekt hackade grönsaker



Produktspecifikationer

Vita-Prep® 3
Artikelnummer:
Motor: 
Elektriska specifikationer: 
Förpackning:  

Nettovikt: 
Mått: 

58627
motor med ≈3 hästkrafters toppeffekt 
220 - 240 V, 50 Hz, 1100 - 1200 W 
Innehåller Vita-Prep 3 med 2,0 l 
slagtålig, genomskinlig behållare med 
bladuppsättning och lock, 
acceleratorredskap och svart bas. 
5,5 kg (6,8 kg med kartong)
51,4 x 20,3 x 22,9 cm (H x B x D)

Garanti: Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör beträffande 
information om garantin.

Kontaktinformation

www.vitamix.com

Vita-Mix Corporation 
8615 Usher Road 
Cleveland, OH 44138-2103  USA

Om tillämpligt:
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20,3 cm
8.0 tum

51,4 cm
20.3 tum

18,3 cm
7.2 tum

22,9 cm
9.0 tum

60,3 cm
23.8 tum

58627

Tillbehör

Artikelnummer: 58626
58806
16211
62947

V760

Ytterligare behållare, kompletta med bladuppsättning och lock.  

Lindenbaum Agenturer AB Auktoriserad 
Vitamix-distributör i Sverige

E-post: info@lindenbaum.se
Telefon: 08-570 347 77

www.lindenbaum.se

2,0 l standardbehållare
1,4 l standardbehållare
0,9 l kompakt behållare
0,9 l aerating behållare

Tamper

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/



Krämig fruktsmoothie

Den tystaste professionella mixern som finns 
att tillgå
Den ultimata mixern med unik ljuddämpning, 
exceptionell mixning av drycker och snabbare service.

Smart produktdesign
• Upp till 4 gånger tystare än konkurrenterna tack vare

avancerad vibrationsdämpande teknik, som
ger kvalitetsdrinkar i en mer njutbar atmosfär

• Den magnetiskt fastlåsta, ljuddämpande huven
är avsevärt mycket enklare att göra ren och montera
isär. Innefattar inga skruvar som kan skada huven

• 6 programknappar med 34 optimerade program
för enklare användning med samma resultat varje
gång

• Advance® -behållaren ger snabbare, jämnare
upphällning och dess blad har längre livslängd vilket
resulterar i tids- och kostnadsbesparingar såväl som
förbättrad kundupplevelse

• Luftreglering och kraftfull motor med toppeffekt
på ≈3 hk ger mindre buller, bättre tillförlitlighet
och färre driftstopp

THE QUIET ONE®

vitamix.com



Produktspecifikationer

The Quiet One®
Artikelnummer:    61248

Motor:    ≈3 hästkrafters toppeffekt
Elektriska specifikationer:  220 – 240 V, 50/60 Hz, 1300 – 1500 W
Förpackning: 

Nettovikt: 
Mått:

 Innehåller The Quiet One® med 2 l 
slagtålig, genomskinlig/stapelbar 
Advance®-behållare komplett med 
bladuppsättning och gummilock 
utan lösa delar, samt löstagbar 
kompakt huv.
9,1 kg (12,7 kg med kartong) 
45,7 x 21,6 x 27,2 cm (H x B x D) 
Höjd med öppet lock: 62,2 cm

Garanti: Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör beträffande 
information om garantin.

Kannor kompletta med bladuppsättning och lock. 

Artikelnummer: 61247 Advance behållare 2 l, graderad till 1,4 L
58988 Advance behållare 2 l Blå 
58989 Advance behållare 2 l Gul
58990 Advance behållare 2 l Orange
58991 Advance behållare 2 l Lila

62947 Aerating behållare 0,9 l 

Advance®-behållare

Unik form och design för 
snabbare, jämnare upphällning

Kontaktinformation

Lindenbaum Agenturer AB 
Auktoriserad Vitamix-distributör i Sverige

E-post: info@lindenbaum.se
Telefon: 08-570 347 77

www.lindenbaum.se

www.vitamix.com

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103  USA

21,6 cm
8,5 tum

45,7 cm
18,0 tum

61248

Om tillämpligt:

62,2 cm
24,5 tum

27,2 cm
10,7 tum

6,4 cm
2,5 tum

©2013 Vita-Mix® Corporation     5/13

Andra produkter

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/



Den ultimata mixern för varje utbud av drycker
Från fruktsmoothie till tjock milkshake – Drink Machine 
Advance är ett ovärderligt redskap för att lägga till eller 
utöka ett utbud av mixade drycker.

Smart produktdesign
• 6 optimerade program med automatisk avstängning

innebär att du kan slå på den, gå därifrån och ändå
få samma resultat varje gång

• Pulskontrollen fräschar snabbt upp drinkar effektivt

• Advance® -behållaren ger snabbare, jämnare upphällning
och dess blad har längre livslängd vilket resulterar
i tids- och kostnadsbesparingar såväl som förbättrad
kundupplevelse

• Advance-motorn har utformats för att motstå överhettning
när man mixar extra kraftiga ingredienser, vilket leder
till svalare drift och bättre tillförlitlighet under de mest
hektiska driftstimmarna

Drink Machine aDvance®

vitamix.com

Perfekt mixade smoothie-drinkar



Produktspecifikationer

Drink Machine advance®
Artikelnummer: 10198
Motor: 

Elektriska specifikationer: 

Förpackning:  

Nettovikt: 
Mått: 

motor med ≈2 hästkrafters
toppeffekt
220 - 240 V, 50/60 Hz, 
1000 - 1200 W
Innehåller Drink Machine Advance 
med 2 l (graderad till 0,9 l) 
slagtålig, genomskinlig/stapelbar 
Advance®-behållare, komplett 
med knivblad och lock samt svart 
bas.
5,5 kg (6,8 kg med kartong)
44,9 x 20,3 x 22,9 cm (H x B x D)

Garanti: Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör beträffande 
information om garantin.

andra produkter

Ytterligare behållare, kompletta med bladuppsättning och lock
Artikelnummer: 61247:      Advance-behållare 2 L, graderad till 1,4 L

58806:     Standardbehållare 1,4 l
16211:        Kompakt behållare 0,9 l

kontaktinformation

www.vitamix.com

Vita-Mix Corporation 
8615 Usher Road 
Cleveland, OH 44138-2103  USA

Om tillämpligt:

©2013 vita-Mix® corporation    5/13

20,3 cm
8.0 tum

44,9 cm
17.7 tum

18,3 cm
7.2 tum

22,9 cm
9.0 tum

60,3 cm
23.8 tum

10198

Advance®-behållare

Unik form och design för 
snabbare, jämnare upphällning

Lindenbaum Agenturer AB 
Auktoriserad Vitamix-distributör i Sverige

E-post: info@lindenbaum.se
Telefon: 08-570 347 77
www.lindenbaum.se

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/



Programmerad mixer för frysta godsaker för 
bättre resultat och enklare drift
Mix’n Machine Advance, branschens ledande 
mixer för frysta godsaker klarar karameller, kakor 
och andra svårmixade ingredienser till hård- 
eller mjukglass eller yoghurt. Ett lätt sätt att 
utöka menyn och göra mycket lönsamma frysta 
godsaker. Perfekt för glassbarer, smoothiebarer och 
snabbmatsrestauranger med stora volymer.

Smart produktdesign
• 6 optimerade program så att du kan anpassa

desserter och leverera samma resultat från plats
till plats

• Lättanvänd pulskontroll fräschar snabbt upp
desserter

• Automatisk avstängning och lampa som indikerar
att cykeln är slut gör den enklare att använda och
eliminerar ingredienssvinn

• Bägar-aktiverad spak med “smart” fördröjning
ger enkel enhandsmanövrering

• Ett urval av effektiva omrörningsalternativ gör att
du kan blanda både hård och mjuk glass samt
yoghurt

mix’n machine® advance®

vitamix.com

Blanda i frukt



Produktspecifikationer

mix’n machine® advance®
Artikelnummer:  25022
Motor:  

Elektriska specifikationer: 
Förpackning:  

Nettovikt: 
Mått: 

500 - 3000 RPM obelastad 
motorhastighet
220 - 240 V, 50/60 Hz, 150 - 180 W 
Innehåller Mix’n Machine Advance 
med löstagbar omrörare (10 st).
8,7 kg (10,4 kg med kartong)
61,0 x 25,4 x 21,0 cm (H x B x D)

Garanti: Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör beträffande 
information om garantin.

Om tillämpligt:

61,0 cm

25,4 cm 21,0 cm

25022

andra produkter

Mix’n Machine Advance Programmerbar 
mixer med fast mjukglassomrörare. 

Artikelnummer: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 

150 - 180 W

Mix’n Machine Advance Programmerbar 
mixer med aggressiv/ fast hårdglassomrörare 
Artikelnummer:     25023 220 - 240 V, 50/60 Hz, 

150 - 180 W

Kontaktinformation

www.vitamix.com

Vita-Mix Corporation 
8615  Usher Road 
Cleveland,  OH 44138-2103  USA
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Lindenbaum Agenturer AB 
Auktoriserad Vitamix-distributör i Sverige

E-post: info@lindenbaum.se
Telefon: 08-570 347 77
www.lindenbaum.se

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/

25021



Effektivare och snabbare service
Advance-behållaren ger snabbare, jämnare upphällning 
och längre livslängd för behållare och blad.

Smart produktdesign
• Unik form och design ger bättre mixning

och upphällning som resulterar i tids- och
kostnadsbesparingar och snabbare service

• Inbyggd, droppfri pip innebär mindre onödigt spill

• Överlägsen hållbarhet och dubbelförseglade lager
ger bladen längre livslängd

• Splittersäker polykarbonatbehållare

• Fungerar ihop med maskinens befintliga programmering
men möjliggör också ny, mer effektiv programmering

advance®-behållare

vitamix.com

Unik form och design



Produktspecifikationer

advance®-behållare
Artikelnummer:
Förpackning: 

Nettovikt: 
Mått 

61247

Garanti: Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör beträffande 
information om garantin.

Artikelnummer: 16137:  Stänklock av gummi med 
vidhängande propp. Endast 
för Advance- behållare.

Kontaktinformation

Lindenbaum Agenturer AB 
Auktoriserad Vitamix-distributör i Sverige

E-post: info@lindenbaum.se
Telefon: 08-570 347 77
www.lindenbaum.se

www.vitamix.com

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103  USA

Om tillämpligt:
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61247

Kompatibla apparater

Advance®-behållare

Artikelnummer:   The Quiet One® 

8,9 cm
3,5 tum

26,7 cm
10,5 tum

18,0 cm
7,1 tum

20,8 cm
8,2 tum

13,3 cm
5,3 tum

25,1 cm
9,9 tum

andra produkter

61248

Innehåller 2 l (graderad till 1,4 l,) slagtålig, 
genomskinlig/stapelbar Advance-behållare, 
komplett med Advance-bladuppsättning och lock 
utan lösa delar.

1,0 kg (0,9 kg med kartong)
26,7 x 18,0 x 20,8 cm (H x B x D)

 Drink Machine Advance® Silver 58666

 Drink Machine Advance® Svart10198

 Barboss® 58665

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

 https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/



Olika färger för ökad effektivitet. 
Använd separata färger för ingredienser som inte bör 
blandas ihop, som allergener eller dominanta smaker.

Smart Produktdesign

• Kanna och matchande lock i blått, orange, lila och gult som
minskar risken för korskontaminering av allergener och är
lätta att snabbt urskilja från varandra för snabbare service.

• BPA-fri Eastman Tritan™ polykarbonatbehållare som är
splittersäker och hållbar.

• Inbyggt droppfri pip förbättrar upphällningen och minskar
onödigt spill.

• Varje kanna levereras med Advance lock som är helt utan
lösa delar.

ADVANCE® BEHÅLLARE I OLIKA FÄRGER   

Blå Orange Gul

Andra färger:



Produktspecifikation 

2 L Advance® färgkanna

Förpackningen: 

Nettovikt:
Mått:

Tillgängliga 
Färger: 

Kompatibla 
Maskiner:

Innehåller 2 L (graderad till 1,4L) 
high-impact, staplingsbar 
Advance kanna komplett med 
Advance knivblad och lock.
0.9 kg. (1.1  kg med kartong)
26.7 x 18.0 x 20.8 cm (H x B x D)

Blå (art nr: 58988)
Orange (art nr: 58990)
Lila (art nr: 58991)
Gul (art nr: 58989)

The Quiet One® 

Tillgängliga
Färger: 

Stänklock av gummi utan 
lösa delar. Endast för 
Advance- behållare.

Blå 
Orange 
Lila
Gul 

Kontaktinformation 

Lindenbaum Agenturer AB 
Auktoriserad Vitamix-distributör i Sverige

Telefon: 08-570 347 77 
Mail: info@lindenbaum.se

www.lindenbaum.se 
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Producerad i U.S.A. med minst 70% U.S.A - tillverkat material. ENBART FÖR PROFFSBRUK.

Tillgängliga Accessoarer

7.1 in.
18,0 cm

8.2 in.
20,8 cm

3.5 in.
8,9 cm

10.5 in.
26,7 cm

5.3 in.
13,3 cm

9.9 in.
25,1 cm

Förpackning:

www.vitamix.com

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103  USA

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/

Nathalie
Markering

Nathalie
Markering

Nathalie
Markering



Aerating Container

COMPONENT

Mixa med finess

Ibland är det mer kraftfullt att vara försiktig. Vår Aerating 
kanna är optimerad för finjustering av känsliga 
blandningar som emulsioner, kulinariskt skum, 
vispgrädde med mera. Från färsk citrusjuice till större 
batcher skum, skivknivbladet gör det enkelt att skapa 
nya texturer i såväl kök som bar.

Smart produktdesign

• Knivbladets design skapar kompakt kulinariska skum,
smaksatt vispgrädde, mousse, infusions,
och emulsioner med minimalt stänk.

• BPA-Fri Eastman® Tritan® sampolyester och
dubbelförslutna lager ger både kraft och hållbarhet.

• Möjligt att mixa med olika hastighetsinställningar vilket
skapar flexibilitet.

• Enkelt och snabbt att mixa större batcher av skum på
beställning.

• Kompatibel med The Quiet One®, Blending Station®
Advance®, Vita-Prep®, and Vita-Prep® 3.

Produktspecifikation

Artikelnr 62947

   Nettovikt 0.9 kg. (1.1 kg med kartong)

Dimensioner 24.9 x 14.3 x 20.95 cm (HxBxD)

Aerating kanna

Inkluderar en 0,9 L kraftig, genomskinlig kanna med 
diskknivblad och lock.

Tillverkad i U.S.A. med minst 70% USA-producerat 
material. FOR COMMERCIAL USE ONLY

vitamix.com/commercial
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Hallongrädde 

Maskin Vita-Prep® 3  
Behållare: Aerating kanna 
Mängd: 5,9 dl

473 ml vispgrädde 

0,6 dl (55 g) strösocker

0,6 dl (80 g) färska hallon

1. Lägg ned alla ingredienser i 
kannan i ovannämnd ordning 
och fäst locket. 

2. Välj hastighet 1.

3. Starta maskinen och öka till 
högsta hastighet. 

4. Mixa i 30 sekunder, använd 
tampern försiktigt. 

Limejuice

Maskin: Vita-Prep® 3 
Behållare: Aerating kanna 
Mängd: 3 dl

100 ml vatter

4 st lime (185 g), 
skalade och halverade

1. Lägg ned alla ingredienser i 
kannan i ovannämnd ordning 
och fäst locket. 

2. Välj hastighet 1.

3. Starta maskinen och öka till 
högsta hastighet. 

4. Mixa i 1 minut, använd tampern 
för att pressa ingredienserna 
mot knivbladet.

5. Sila och förvara inför servering. 

Mojito

Maskin: Vita-Prep® 3 
Behållare: Aerating kanna 
Mängd: 1 servering

3,5 dl iskuber
10 – 12 färsk mynta 
plus mer till garnering

0,6 dl sockerlag

0,6 dl färsk limejuice

400 ml ljus rom

0,6 dl club soda

1. Lägg ned is i ett highball 
glas och ställ åt sidan.

2. Lägg ned mynta, sockerlag, 
limejuice och rom i kannan i 
angiven ordning och fäst 
locket.

3. Välj hastighet 1.

4. Starta maskinen och öka till
hastighet 6.

5. Mixa i 45 sekunder, sila 
innehållet i highball glaset.

6. Toppa med club soda och
garnera med mynta. 

Apelsinjuice

Maskin Vita-Prep® 3 
Behållare: Aerating kanna 
Mängd: 6,5 dl

100 ml vatten

3 apelsiner (350 g), 
skalade och klyftade

1. Lägg ned alla ingredienser i 
kannan i ovannämnd ordning 
och fäst locket.

2. Välj hastighet 1.

3. Starta maskinen och öka till 
högsta hastighet. 

4. Mixa i 1 minut, använd tampern 
för att pressa ingredienserna 
mot knivbladet.

5. Sila och förvara inför servering.

Kontaktinformation

Lindenbaum Agenturer AB
Tel   08-570 347 77

 Email info@lindenbaum.se

Aerating | Infusing | Emulsifying | Whipping

Juicing | Foaming | Quick Chilling

Explore These Applications

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/



Hållbar och effektiv mixning
Drink Machine Two-Speed är en pålitlig mixer 
när det krävs kraftfull, funktionell mixning. Med 
två hastigheter som kontrolleras manuellt skapar 
Drink Machine Two-Speed fulländade, delikata 
frysta kaffe-, fruktsmoothie- och granitadrinkar, 
shakers med mera.

Smart produktdesign
• Bladen skapar tillräckligt vridmoment

för att krossa 1,4 liter iskuber på några sekunder

• Kraftfull, värmeskyddad motor som klarar
av kompakta ingredienser utan att överhettas

• Genomskinlig, hållbar 1,4 l behållare drar
ingredienserna in mot bladen för högre
effektivitet och snabbare service

Drink Machine Two-SpeeD

vitamix.com

Krämig fruktsmoothie



produktspecifikationer

Drink Machine Two-Speed
Artikelnummer: 
Motor: 

58804
 motor med ≈2 hästkrafters
toppeffekt

Elektriska specifikationer:   220 - 240 V, 50/60 Hz, 
1000 - 1200 W

Förpackning:  Innehåller Drink Machine 
Two-Speed med 1,4 l slagtålig, 
genomskinlig/stapelbar behållare, 
komplett med bladuppsättning 
och lock samt grå bas.

Nettovikt: 5,5 kg (6,8 kg med kartong)
Mått: 43,9 x 20,3 x 22,9 cm (H x W x D)

Garanti: Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör beträffande 
information om garantin.

kontaktinformation

www.vitamix.com

Vita-Mix Corporation 
8615 Usher Road 
Cleveland, OH 44138-2103  USA

om tillämpligt:
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20,3 cm
8,0 tum

43,9 cm
17,3 tum

18,3 cm
7,2 tum

22,9 cm
9,0 tum

60,3 cm
23,8 tum

58804

andra produkter

Lindenbaum Agenturer AB 
Auktoriserad Vitamix-distributör i Sverige

E-post: info@lindenbaum.se
Telefon: 08-570 347 77
www.lindenbaum.se

Ytterligare behållare, kompletta med bladuppsättning och lock. 
Artikelnummer: 58806   standardbehållare 1.4 l

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/



Kraftfull rengöring av mixerbehållare
Nu behöver du aldrig mer diska behållare för 
hand eller låta vattnet rinna; Rinse-o-matic diskar 
alla* mixerbehållare effektivt på några sekunder 
Placera bara behållaren upp och ned och låt det 
höga vattentrycket skölja bort alla rester, medan 
du sparar tid och pengar.

Smart produktdesign
• Kraftfull dusch spolar kraftfullt bort alla

besvärliga rester
• De vinklade duschmunstyckena har utformats

för att nå behållarnas alla skrymslen och
bladets ovansida

• För användarvänlighetens skull spolar den
endast när tryck appliceras

• Lättmanövrerad pistong som kräver ett minimum
av kraft för att aktiveras

• Utbytbara snabbfästen för enkel installation
på alla vattenkranar

• Stora sugkoppar för stabil bas
• Hållbar konstruktion i ABS-plast som är praktiskt

taget oförstörbar och garanterad att utföra mer
än 1¸000¸000 cykler

* behållare på 2,0 l eller mindre från de flesta
tillverkare.

RiNSe-o-mAtic®

vitamix.com



Produktspecifikationer

Rinse-o-matic®
Artikelnummer:
Förpackning: 

Nettovikt: 
Mått: 

57650
Innehåller Rinse-o-matic rengörare för 
mixerbehållare, bas, 1 extra 
uppsättning duschhuvud, 76 cm slang, 
Y-koppling, kranadaptrar och
instruktioner.
0,75 kg (0,9 kg med kartong) 
34,5 x 14,0 x 14,0 cm (H x B x D)

Garanti: Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör beträffande 
information om garantin.

om tillämpligt:

34,5 cm
13.6 tum

14,0 cm
5.5 tum

Where Applicable / Cuando fuera aplicable

57650

Kontaktinformation

www.vitamix.com

Vita-Mix Corporation 
8615 Usher Road 
Cleveland, OH 44138-2103  USA
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Lindenbaum Agenturer AB Auktoriserad 
Vitamix-distributör i Sverige

E-post: info@lindenbaum.se
Telefon: 08-570 347 77

www.lindenbaum.se

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/



Servera flera med en enda mixning
Maximera ditt köks möjligheter med 
den bänkmixer som har störst kapacitet. 
Mixa upp till 24 (240 ml) portioner på 
en gång! XL har utformats för att minska 
beredningstiden, göra personalen mer 
effektiv och utvidga din meny.

Smart produktdesign
• Kraftfull motor med toppeffekt på 4,2 hk

möjliggör tung mixning från mjuka tomater
till kompakt kött

• Stor 5,6 l behållare ger extra
mixningskapacitet för både varma
och kalla ingredienser

• Pulsfunktion och variabel hastighetskontroll
möjliggör flexibilitet och kreativitet

• Låg bänkprofil och löstagbar lockplugg
gör det enkelt att lägga till ingredienser
under mixning

Vitamix xL® VariabLe Speed

vitamix.com

Blanda varma och 
kalla ingredienser



produktspecifikationer

Vitamix xL® Variable Speed
Artikelnummer: 10185
Motor: motor med ≈4,2 hästkrafters toppeffekt
Elektriska specifikationer:  220 - 240 V, 50/60 Hz, 7,5 A
Förpackning:  Innehåller Vitamix XL med 

säkerhetsspärr, acceleratorredskap 
och 2 behållare (5,6 liter och 2,0 liter) 
komplett med bladuppsättning och lock.

Nettovikt: 22,7 kg
Mått: 45,9 x 21,6 x 48,3 cm (H x W x D)

Garanti: Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör beträffande 
information om garantin.

Artikelnummer: 15899: Vitamix XL-behållare 5,6 l 
15894: Vitamix XL-behållare 2,0 l

Kontaktinformation

Om tillämpligt:

innehåller

2,0 l behållare Tamper/Pusher

31,4 cm
12,4 tum

21,6 cm
8,5 tum

48,3 cm
19,0 tum

226,1 cm
89,0 tum

34,3 cm
13,5 tum

67,6 cm
26,6 tum

34,5 cm
13,6 tum

45,9 cm
18,1 tum

xL med 2,0 l behållare

10185

45,9 cm
18,1 tum

vwww.vitamix.com

Vita-Mix Corporation 
8615 Usher Road 
Cleveland, OH 44138-2103  USA
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Lindenbaum Agenturer AB Auktoriserad 
Vitamix-distributör i Sverige

E-post: info@lindenbaum.se
Telefon: 08-570 347 77

www.lindenbaum.se

15062:     Tamper

Behållare, kompletta med bladuppsättning och lock.

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/



andra produkter

Produktspecifikationer

Nettovikt: 
Mått: 

Garanti: Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör beträffande 
information om garantin.

Behållare, kompletta med knivbladsuppsättning och lock. 
Artikelnummer: Advance-behållare 2 l, graderad till 1,4 l 

Advance-behållare 2 l, graderad till 0,9 l 
Standardbehållare 1,4 l
Kompakt behållare 0,9 l 

Kontakta auktoriserad Vitamix-distributör för 
ytterligare information.

Kontaktinformation

Lindenbaum Agenturer AB 
Auktoriserad Vitamix-distributör i Sverige

E-post: info@lindenbaum.se
Telefon: 08-570 347 77

www.lindenbaum.se

www.vitamix.com

Vita-Mix Corporation 
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103  USA

om tillämpligt:

©2013 vita-Mix® corporation    5/13

20,3 cm
8,0 tum

44,9 cm
17,7 tum

18,3 cm
7,2 tum

22,9 cm
9,0 tum

60,3 cm
23,8 tum

58665

Advance®-behållare

Unik form och design för 
snabbare, jämnare upphällning

BarBoss® advance® 
Artikelnummer: 58665

Motor:   ≈2 hästkrafters toppeffekt
Elektriska specifikationer:   220 - 240 V, 50/60 Hz, 1000 - 1200 W 
Förpackning:  Innehåller BarBoss Advance med 

2 l (graderad till 0,9) slagtålig, 
genomskinlig/stapelbar Advance®-
behållare, komplett med Advance-
knivblad och lock samt röd bas.
5,5 kg (6,8 kg med kartong)
44,9 x 20,3 x 22,9 cm (H x B x D)

61247:
58667:

16211:
58806:

https://www.facebook.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.instagram.com/
vitamixcommercialsverige/

https://www.lindenbaum.se



