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5KSMFGA

• Izboljšana zasnova nastavka za mletje
Predelajte sestavine za zdrave, sveže jedi 
Za kakovostno mletje vsega, od zelenjave za falafle in 
salso do surovega mesa za sveže burgerje 

• Priloženi sta plošči za fino in grobo mletje
Za enostavno ustvarjanje različnih domiselnih 
svežih jedi

• Potiskalo 
Za enostavno potiskanje vseh vrst živil proti nožu 
in ploščama

• Zasnovano posebej za uporabo z vsemi modeli 
kuhinjskih robotov KitchenAid*
Preprosto namestite na večnamenski priključek za 
nastavke, ki ga poganja kuhinjski robot
Omogoča enostavno in hitro mletje

• Postanite še ustvarjalnejši z mlinčkom za sadje 
in zelenjavo, nastavkom za klobase ali pladnjem 
za živila**
Za uporabo z nastavkom za mletje 5KSMFGA
Za izdelavo domačih klobas, omak in džemov

Dodatni nastavek za kuhinjskega robota KitchenAid
Nastavek za mletje 5KSMFGA

* Kuhinjski robot je na prodaj posebej. 

**  Mlinček za sadje in zelenjavo (5KSMFVSP), nastavek za klobase (5KSMSSA)  
in pladenj za živila (5KSMFT) so na prodaj posebej. 



STANDARDNI DELI  
NASTAVEK ZA MLETJE

Izboljšana zasnova nastavka za mletje
Za kakovostno mletje različnih živil, od surovega mesa 
do zelenjave.

Nož iz nerjavnega jekla
Za obdelavo mehkih in trdih sestavin.

Plošča za fino (4,5 mm) mletje
Plošča za fino mletje se uporablja za obdelavo kuhanega 
mesa za namaze, trdih sirov (npr. parmezana) in pripravo 
krušnih drobtin.

 

Plošča za grobo (6 mm) mletje
Plošča za grobo mletje se uporablja za obdelavo 
surovega mesa za burgerje in čili ter zelenjave za salse 
in omake.

Potiskalo za živila
Potiskalo za živila omogoča enostavno potiskanje vseh 
vrst živil v cev za podajanje, proti nožu in ploščama.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

Snemljiv pladenj
Enostavno za čiščenje.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

Dodatni nastavek za kuhinjskega robota KitchenAid
Nastavek za mletje 5KSMFGA

TEHNIČNI PODATKI 
Material glavnega ohišja Plastika
Mere izdelka V × Š × G 20 × 12,3 × 18,2 cm
Mere embalaže V × Š × G 16,5 × 17,3 × 22 cm
Mere paketa z zunanjo škatlo V × Š × G 19,1 × 23 × 36,1 cm
Neto teža 0,53 kg
Bruto teža 0,93 kg
Bruto teža paketa z zunanjo škatlo 2,2 kg
Paket z zunanjo škatlo 2 enoti
Država porekla Kitajska

REFERENCE EAN EAN ZA PAKET Z ZUNANJO ŠKATLO (2 enoti)
5KSMFGA 5413184602956 5413184403980



STANDARDNI DELI  
DODATNI MLINČEK ZA SADJE IN ZELENJAVO

Pladenj in prozorna zaščita pred škropljenjem
Namestite na nastavek za mletje 5KSMFGA** za 
obdelavo ali piriranje mehkega sadje in kuhane 
zelenjave za pripravo jedi, kot so džemi, pireji, jabolčna 
čežana, omake in otroške kašice.
Živilo zmelje v pire ter odstrani peške, peclje in lupine. 
Živil pred vstavitvijo v lijak ni treba olupiti in jim 
odstraniti pešk.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

Velik vijak za mletje
Velik vijak za mletje vstavite v ohišje nastavka za mletje.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

Stožčasto cedilo
Stožčasto cedilo namestite prek velikega vijaka za 
mletje. Deluje kot filter, ki iz piriranih sestavin odstrani 
peške, peclje in lupine.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

* Ni združljivo z nastavkom za mletje 5FGA, ki se ga ne proizvaja več.

**  Nastavek za mletje (5KSMFGA) ter mlinček za sadje in zelenjavo (5KSMFVSP) sta na prodaj posebej.

Izbirni dodatek za kuhinjske robote KitchenAid
Dodatni mlinček za sadje in zelenjavo 5KSMFVSP*

TEHNIČNI PODATKI DODATNEGA MLINČKA ZA SADJE IN ZELENJAVO
Material glavnega ohišja Plastika
Mere izdelka V × Š × G 16 × 19 × 9,5 cm
Mere embalaže V × Š × G 15,3 × 10 × 26,2 cm
Mere paketa z zunanjo škatlo V × Š × G 17,6 × 21,5 × 27,5 cm
Neto teža 0,58 kg
Bruto teža 0,76 kg
Bruto teža paketa z zunanjo škatlo 1,68 kg
Paket z zunanjo škatlo 2 enoti
Država porekla Kitajska

REFERENCE EAN EAN ZA PAKET Z ZUNANJO ŠKATLO (2 enoti)
5KSMFVSP 5413184602987 5413184403997



STANDARDNI DELI  
DODATNI NASTAVEK ZA KLOBASE
Posebej zasnovan dodatni nastavek za klobase*
Za uporabo z nastavkom za mletje 5KSMFGA**
Za izdelavo različnih klobas vse od začetka

9,5-milimetrska cev za klobase
Za izdelavo čajnih in drugih majhnih klobas.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

19-milimetrska cev za klobase
Za izdelavo večjih klobas, kot so pečenice, kranjske in 
trajne klobase.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

* Ni združljivo z nastavkom za mletje 5FGA, ki se ga ne proizvaja več.

**  Nastavek za mletje (5KSMFGA) in nastavek za klobase (5KSMSSA) sta na prodaj posebej.

Izbirni dodatek za kuhinjske robote KitchenAid
Dodatni nastavek za klobase 5KSMSSA*

TEHNIČNI PODATKI DODATNEGA NASTAVKA ZA KLOBASE
Material glavnega ohišja Plastika
Mere izdelka – velika cev D × največji Ø × najmanjši Ø 12,2 × 5,9 × 2 cm
Mere izdelka – mala cev D × največji Ø × najmanjši Ø 12 × 5,9 × 1,3 cm
Mere embalaže V × Š × G 22,6 × 7,1 × 7,1 cm
Mere z zunanjo škatlo V × Š × G 24 × 15 × 15 cm
Mere paketa z zunanjo škatlo V × Š × G 26 × 47 × 62 cm
Neto teža 0,02 kg
Bruto teža 0,10 kg
Bruto teža z zunanjo škatlo 0,4 kg
Bruto teža paketa z zunanjo škatlo 7,16 kg
Paket z zunanjo škatlo 4 enote
Paket z zunanjo škatlo 48 enoti
Država porekla Kitajska

REFERENCE EAN EAN ZA PAKET Z ZUNANJO ŠKATLO  
(4 enote)

EAN ZA PAKET Z ZUNANJO ŠKATLO 
(48 enot)

5KSMSSA 5413184602994 5413184602925 5413184121662



STANDARDNI DELI  
DODATEN PLADENJ ZA ŽIVILA

Dodatni velik pladenj za živila 5KSMFT
Omogoča enostavnejšo obdelavo večjih količin 
sestavin.
Potreben je nastavek za mletje, model 
5KSMFGA**.
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

* Ni združljivo z nastavkom za mletje 5FGA, ki se ga ne proizvaja več.

**  Nastavek za mletje (5KSMFGA) in pladenj za živila (5KSMFT) sta na prodaj posebej.

Izbirni dodatek za kuhinjske robote KitchenAid
Dodatni pladenj za živila 5KSMFT*

TEHNIČNI PODATKI DODATNEGA PLADNJA ZA ŽIVILA
Material glavnega ohišja Plastika
Mere izdelka V × Š × G 6,7 × 31,5 × 19 cm
Mere embalaže V × Š × G 32 × 8,1 × 19,6 cm
Mere paketa z zunanjo škatlo V × Š × G 34,5 × 21 × 34 cm
Neto teža 0,29 kg
Bruto teža 0,43 kg
Bruto teža paketa z zunanjo škatlo 2,16 kg
Paket z zunanjo škatlo 4 enote
Država porekla Kitajska

REFERENCE EAN EAN ZA PAKET Z ZUNANJO ŠKATLO (2 enoti)
5KSMFT 5413184602963 5413184402921


