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(https://www.facebook.com/hobartbrasiloficial)

CATEGORIAS

Lavadoras
(http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/lavadoras)

Pré Preparo
(http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/pre-
preparo)

Açougue
(http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/acougue)

Cocção
(http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/coccao)

Fornos Combinados
(http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/fornos-
combinados)

* Tensão

Qtde: 1

- Por Favor Selecione -

Processador de Alimentos
FP100

Adicionar
ao

orçamento

Clique aqui e conheça as
Formas de Pagamento

(empresa/formas-de-pagamento/)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Excelente opção no preparo de legumes, frutas, folhas verdes, queijos, chocolate, castanhas, entre outros.
 
Os processadores Hobart são ideais para realizar os mais variados cortes em diversos tipos de alimentos:
corta, fatia, rala, desfia, pica em cubos e palito. 
 
Design inovador, fácil de limpar e operar.

SAIBA MAIS

LIMPEZA:
As placas são retiradas em segundos;
A tampa metálica e as placas podem ser retiradas sem o uso de ferramentas, proporcionando mais
higiene. 

 
CONSTRUÇÃO:

Robusto, com boca alimentadora e corpo em alumínio anodizado, além de pés de borracha
antiderrapante. Placas cortadoras removíveis e substituíveis, com lâminas em aço inoxidável.

 
BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS:

Longo tubo de alimentação, que elimina o pré-corte e permite o corte contínuo de produtos longos
e de pequeno diâmetro; 
Dispositivo de segurança que interrompe o processamento quando a placa empurradora estiver
fora de posição ou a tampa metálica estiver aberta.

 

GARANTIA: 12 meses de garantia a partir da emissão da Nota Fiscal. Para maiores informações e

Vendas: 11 2014 8080
Assist. Técnica: 08000 489 334

Lavadoras

(http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/lavadoras)

Pré Preparo

(http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/pre-

preparo)

Açougue

(http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/acougue)

Cocção

(http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/coccao)

Fornos Combinados

(http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/fornos-

combinados)

Seja Bem vindo! Faça seu LOGIN (http://hobart.itwfeg.com.br/customer/account/login/) ou CADASTRE-SE

(http://hobart.itwfeg.com.br/customer/account/create/)

Início (http://hobart.itwfeg.com.br/) / Processador de Alimentos FP100

EMPRESA
(HTTP://HOBART.ITWFEG.COM.BR/EMPRESA/)

PRODUTOS
(HTTP://HOBART.ITWFEG.COM.BR/PRODUTOS/)

VULCAN
(HTTP://HOBART.ITWFEG.COM.BR/VULCAN/)

BONNET
(HTTP://HOBART.ITWFEG.COM.BR/BONNET/)

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

(HTTP://HOBART.ITWFEG.COM.BR/ASSISTENCIA-
TECNICA/)

CONTATO
(HTTP://HOBART.ITWFEG.COM.BR/CONTATO/)

BLOG
(HTTP://HOBART.ITWFEG.COM.BR/BLOG/)

Pesquisar

(http://hobart.itwfeg.com.br/checkout/cart/)

Imprimir

http://hobart.itwfeg.com.br/
https://www.facebook.com/hobartbrasiloficial
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/lavadoras
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/pre-preparo
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/acougue
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/coccao
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/fornos-combinados
http://hobart.itwfeg.com.br/empresa/formas-de-pagamento/
javascript:;
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/lavadoras
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/pre-preparo
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/acougue
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/coccao
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/fornos-combinados
http://hobart.itwfeg.com.br/customer/account/login/
http://hobart.itwfeg.com.br/customer/account/create/
http://hobart.itwfeg.com.br/
http://hobart.itwfeg.com.br/empresa/
http://hobart.itwfeg.com.br/produtos/
http://hobart.itwfeg.com.br/vulcan/
http://hobart.itwfeg.com.br/bonnet/
http://hobart.itwfeg.com.br/assistencia-tecnica/
http://hobart.itwfeg.com.br/contato/
http://hobart.itwfeg.com.br/blog/
http://hobart.itwfeg.com.br/checkout/cart/


17/07/2017  Hobart | Equipamentos Cozinha Industrial e Supermercados

http://hobart.itwfeg.com.br/processador-de-alimentos-fp100 2/3

GARANTIA: 12 meses de garantia a partir da emissão da Nota Fiscal. Para maiores informações e
confirmações entrar em contato com a Assistência Técnica através do 0800 0 489 334.

ACESSÓRIOS

VER + ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade mecânica 6 kg/minuto

Altura (mm) 620

Largura (mm) 410

Profundidade (mm) 550

Peso (kg)  20

Motor (cv)  0,5

Tensões disponíveis 220V monofásico  

*Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.

ITW Food Equipment Group
A ITW Food Equipment Group é focada em criar produtos e soluções inovadoras para a
indústria da alimentação. O sucesso da empresa é baseado no desenvolvimento de nossos
clientes, agregando valor em equipamentos e serviços diferenciados.

Abra seu chamado através do 
08000 489 334

Vendas: 
Tel: 11 2014 8080

(https://www.facebook.com/hobartbrasiloficial)

Empresa

A Empresa
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Nossa trajetória
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Hobart | Equipamentos Profissionais para Cozinhas Industriais e Supermercados
Matriz - Rodovia BR 277 Curitiba/Ponta Grossa, 5040 Curitiba PR - Cep: 82305-200 - Curitiba - PR - Tel: +55 41 3370-1000

Filial - Avenida Forte do Cananéia, 51 - Cep: 08340-020 - São Paulo - SP - Tel: +55 11 2014-8080

(http://www.itwfeg.com.br/)
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