el yapımı,
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ev yapımı...
''Gerçek''
kullanıcılar için

Güç ve Dayanıklılık
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el yapımı, ev yapımı...
T
Ankarsrum 1655 yılında kurulm

r. Günümüze dek faaliyet

Ankarsrum odun, gaz ve elektrikli soba üretiminde sektörün
ve Ankarsrum Mutfak fabrikalarının bir araya gelmesiyle
m
r.
Ankarsrum Industries
Ankarsrum Mutfak Asistanının üretimi 1940 yılında başladı.
Ürünler Ankarsrum fabrikasında el yapımı olarak
üretilmektedir. Günümüzde üretilen ekipmanlar, 1940 yılında
üretilen makinalarla dahi uyumludur. Ankarsrum Mutfak
Asistanının en önemli detayları; fonksiyonellik, sadelik,
şık görünüm ve yüksek kalitedir.
Mutfak Asistanının gövdesi, Ankarsrum Döküm Fabrikasında,
motoru Ankarsrum Motor Fabrikasında üretilir. Ürünler
Ankarsrum Mutfak Fabrikasında el yapımı olarak bir araya
getirilir.
Ankarsrum Mutfak Asistanının bütün parçaları ve teknik
ekipmanları kendi fabrikasında üretilmektedir.

Bu ödül mutfak alanındak i
yenilikçilik ödülüdür. Bu
ödül tüketiciler in seçim ve
yorumlarıyla sahibini bulur.
Ankarsrum fonksiyonelli k,
yenilikçilik, verimlilik , tasarım
ve sürdür ülebilir lik gibi dallarda
''en iyinin en iyisi'' olarak
ödüllendi rilmi tir.

Bu ödül ya am
tarzı ve teknoloj i
dall arında dünyanın
en büyük yenilikçik
ödülüdür.
Bu ödül ile ürün
kalitesindek i
kusursuzluk
belgelendi rilir.

AKM 6230 R
HAMUR AÇMA

HAMUR KESİCİ Tagliate / Spagetti
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HAMUR KESİCİ Fettuccine

AKM 6230 BD

Tüm Ankarsrum Mutfak Asistanları çalışma
verimliliğinizi arttıracak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
• Paslanmaz çelik kase
• Hamur kancası
ve spatula
• Dövücü kase
• Balon ve kurabiye çırpıcıları

• Güç: 1500 watt (2 hp)
• Yükseklik: 360 mm
• Derinlik: 400 mm
• Kapasite: 7 lt
• Hamur Kapasite: 5 kg
• Çıkarılabilir güç kablosu
• Alüminyum döküm gövde
• Kademeli hız kontrolü
• 0-12 dk. zaman ayarı

DE LUXE PAKET
Ankarsrum Mutfak Asistanınızla yapacağınız farklı lezzetler için ihtiyacınız olan
geniş içerikli aksesuar paketiniz.

• Kıyma aparatı
• 4 adet disk (2,5 / 4,5 / 6 / 8 mm)
• 3 adet sosis / sucuk aparatı (10 / 20 / 25 mm)
• Püre aparatı
• Rende
• 4 adet makarna diski
• Kurabiye presi
• Smoothie blendır
• Havan
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