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Bar Blenders & Food Blender
Hamilton Beach

S-2001 Hamilton Beach
908® barblender
Voor dranken op basis van crushed ice (frozen drinks)
Uitw. Afm. 165x203x388 mm (BxDxH)
Gewicht 4,1 kg
Vermogen 400 Watt - 3/8 PK (max.)
Snelheden 2 (17.300 t/m - 19.000 t/m)
Gemiddelde bereidingsduur 25 sec
Koppeling (clutch) rubber
Schenkkan polycarbonaat - 1,25 liter
Info • 4 RVS mesbladen snijden vlot door ijs en 

andere ingrediënten en zorgen voor een snel en
volumineus resultaat
• Afneembaar vulkapje in het deksel dient als 
maatbeker om juist te portioneren 

HBB908

S-2001 Hamilton Beach
Rio® barblender
Voor dranken op basis van crushed ice (frozen drinks)
Uitw. Afm. 165x203x395 mm (BxDxH)
Gewicht 4,25 kg
Vermogen 450 Watt - 1/2 PK (max.)
Snelheden 2 (14.000 t/m - 17.000 t/m) + Pulse
Gemiddelde bereidingsduur 20 sec
Koppeling (clutch) rubber
Schenkkan RVS - 0,95 liter
Info • 4 RVS mesbladen zorgen voor een snel en 

volumineus resultaat
• Wave Action system: uniek design van de 
beker zorgt ervoor dat de inhoud van de beker 
steeds opnieuw naar de messen wordt gebracht
• Uitgerust met Pulse-functie
• Deksel met vulkapje

HBB250S S-2001 Hamilton Beach
Food Blender
Voor bereiding van voeding, sauzen en dranken
Uitw. Afm. 178x203x458 mm (BxDxH)
Gewicht 4,30 kg
Vermogen 600 Watt - 1 PK (max.)
Snelheden 2 + Pulse
Gemiddelde bereidingsduur 15 sec
Koppeling (clutch) metaal
Schenkkan RVS - 1,90 liter
Info • 4 RVS mesbladen zorgen voor een snel en 

volumineus resultaat
• Met timerfunctie: u kan de gewenste
blendtijd instellen (10 sec. tot 3 min.) en intus-
sen andere taken uitvoeren. Toestel stopt auto-
matisch na het verstrijken van de blendtijd.
• Uitgerust met Pulse-functie
• Deksel met vulkapje

HBF400

S-2001 Hamilton Beach
Rio® barblender
Voor dranken op basis van crushed ice (frozen drinks)
Uitw. Afm. 165x203x406 mm (BxDxH)
Gewicht 4,25 kg
Vermogen 450 Watt - 1/2 PK (max.)
Snelheden 2 (14.000 t/m - 17.000 t/m) + Pulse
Gemiddelde bereidingsduur 20 sec
Koppeling (clutch) rubber
Schenkkan polycarbonaat - 1,25 liter - stapelbaar
Info • 4 RVS mesbladen zorgen voor een snel en 

volumineus resultaat
• Wave Action system: uniek design van de 
beker zorgt ervoor dat de inhoud van de beker 
steeds opnieuw naar de messen wordt gebracht
• Uitgerust met Pulse-functie
• Deksel met vulkapje

HBB250

• Duurzame blenders voor bars, horeca-zaken en professionele keukens
• Lange levensduur van unit en inwendige onderdelen
• Diverse modellen naargelang de gewenste toepassing en gebruiksintensiteit - Steeds 230V/50 Hz - CE gekeurd

A-2

1-14
DRINKS

PER DAG

15-24
DRINKS

PER DAG

15-24
DRINKS

PER DAG

Snelheden HBF400:
Traag: 18.000 t/min.
Snel: 23.000 t/min.
Pulse: 23.000 t/min.
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High Performance Blenders

• Duurzame High Performance blenders voor bars, horeca-zaken en professionele keukens
• Lange levensduur van unit en inwendige onderdelen
• Diverse modellen naargelang de gewenste toepassing en gebruiksintensiteit - Steeds 230V/50 Hz - CE gekeurd

Hamilton Beach

S-2001 Hamilton Beach
Tango® blender
Voor dranken op basis van crushed ice en halfcube ice
Uitw. Afm. 165x229x432 mm (BxDxH)
Gewicht 5,75 kg
Vermogen 600 Watt - 1 PK (max.)
Snelheden 2 + Pulse
Gemiddelde bereidingsduur 15 sec
Koppeling (clutch) metaal
Schenkkan polycarbonaat - 1,40 liter - stapelbaar
Info • 4 RVS mesbladen zorgen voor een snel en 

volumineus resultaat
• Timerfunctie: u kan de gewenste blendtijd 
instellen en intussen andere taken uitvoeren.  
Toestel stopt automatisch na het verstrijken 
van de blendtijd (tussen 5 en 40 sec.)
• Uitgerust met Pulse-functie en met 
Wave-Action System
• Deksel met vulkapje

HBH450

S-2001 Hamilton Beach
Tempest® blender
Voor gebruik met volledige ijsblokken
Uitw. Afm. 178x203x457 mm (BxDxH)
Gewicht 5 kg
Vermogen 1000 Watt - 3 PK (max.)
Snelheden 2 + Pulse + Jump Cycle
Gemiddelde bereidingsduur 12 sec
Koppeling (clutch) metaal
Schenkkan polycarbonaat - 1,90 liter - stapelbaar
Info • Ideaal voor smoothies: toestel kan een recept 

op basis van volledige ijsblokken omzetten in 
een heerlijke smoothie
• Wave Action System: Inhoud van de beker 
wordt steeds opnieuw naar de messen gebracht
• Pulse-functie
• Timerfunctie: u kan de gewenste blendtijd 
instellen en intussen andere taken uitvoeren.  
Toestel stopt automatisch na het verstrijken
van de blendtijd (tussen 5 en 40 sec.)
• Visueel alarm wanneer de schenkkan niet 
correct op de unit staat (Jar Pad sensor)
• Visueel alarm wanneer de motor te warm loopt:
groen=ok / oranje=motor kan nog even 
verder / rood=toestel even laten rusten
• Deksel met vulkapje
• Jump Cycle: laat het toestel op een 
hogere snelheid blenden
• Grote RVS mesbladen

HBH650

Inhoud wordt continu naar
de mesbladen gestuurd 
voor perfecte resultaten

Uitgerust met timerfunctie:
toestel stopt automatisch
na het verstrijken van de
blendtijd (5 tot 40 sec.)

Oververhittingsalarm

Touch Pad toetsen

A
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50-74

DRINKS,

SMOOTHIES &

IJSKOFFIES

PER DAG

25-49

DRINKS &

SMOOTHIES

PER DAG
Snelheden HBH450:
Traag: 20.000 t/min.
Snel: 23.500 t/min.
Pulse: 23.500 t/min.

Snelheden HBH650:
Traag: 18.500 t/min.
Snel: 10.000 t/min.
Pulse: 10.000 t/min.

Jar Pad sensor:
Visueel alarm wanneer de
schenkkan niet correct op
de motorbasis staat
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S-2001 Hamilton Beach
Summit® Blender met AutoBlend technologie
Voor gebruik met volledige ijsblokken
Uitw. Afm. 229x305x483 mm (BxDxH)
Gewicht 8,2 kg
Vermogen 1000 Watt - 3 PK (max.)
Snelheden 2 + geprogrammeerde cycli
Gemiddelde bereidingsduur afhankelijk van het programma dat u kiest
Koppeling (clutch) metaal
Schenkkan Polycarbonaat - 1,90 liter - stapelbaar
Info • Uitgerust met geluiddempende beschermkap

• Ideaal voor smoothies: toestel kan een recept 
op basis van volledige ijsblokken omzetten in 
een heerlijke smoothie
• Wave Action System: Inhoud van de beker 
wordt steeds opnieuw naar de messen gebracht
• Pulse-functie
• Cycli-functie: u kan voorgeprogrammeerde
cycli gaan selecteren en met 1 druk op de knop
zal het toestel de gewenste cyclus uitvoeren
• Jump Cycle: functie die het toestel op 
een hogere snelheid laat blenden
• AutoBlend: toestel monitort koppel en 
snelheid en stopt met werken wanneer de 
perfecte consistentie is bereikt
• USB poort voor programma updates
• Unieke luchtdoorstroming zorgt ervoor dat 
de motor koel blijft en vrij is van vocht
• Toestel kan eveneens ingebouwd worden
• Jar Pad sensor: motor slaat af wanneer de 
beker niet correct op de unit staat

HBH850

S-2001 Hamilton Beach
Revolution Ice Shaver / Blender
IJsschilfer- en portioneersysteem voor steeds hetzelfde resultaat
Uitw. Afm. 330x432x762 mm (BxDxH)
Gewicht 24,8 kg
Vermogen (blender/shaver) 1000 Watt - 3 PK / 180 Watt - 1/4 PK (max.)
Snelheden 1 (10.000 t/m)
Gemiddelde bereidingsduur afhankelijk van het programma dat u kiest
Koppeling (clutch) metaal
Schenkkan Polycarbonaat - 1,90 liter - stapelbaar
Info • Volautomatische blender uitgerust met een 

ijsschilfer- en portioneersysteem zodat er steeds
eenzelfde exacte hoeveelheid ijsschilfers wordt 
gemaakt en gebruikt
• Shave functie: zet volle ijsblokjes om in 
ijsschilfers
• A,B,C,D functies: bepalen de gewenste inhoud 
per portie (max. 480 ml per portie)
• 1,2,3,4 functies: bepalen het aantal porties 
(max. 4 drinks tegelijkertijd)
• Dubbelwandig ijsblokjesreservoir (inhoud: 19 kg)
werkt isolerend en geluiddempend
• Pulse functie
• Geschikt voor intensief gebruik 
(dancings, hotels, cruises, ...) 
• Jar Pad, Drain & Hopper sensoren

HBS1200

High Performance Blenders

• Duurzame High Performance blenders voor bars, horeca-zaken en professionele keukens
• Lange levensduur van unit en inwendige onderdelen
• Diverse modellen naargelang de gewenste toepassing en gebruiksintensiteit - Steeds 230V/50 Hz - CE gekeurd

Hamilton Beach

USB-poort voor updates
van de programma’s

Dubbelwandig reservoir
(afgebeeld = binnenreservoir) Polycarbonaat schenkkan

1,9 liter inbegrepen

AutoBlend technologie

Unieke luchtdoorstroming
beschermt de motor

Inbouwmogelijkheid

75-99

DRINKS,

SMOOTHIES &

IJSKOFFIES

PER DAG

100+

DRINKS,

SMOOTHIES &

IJSKOFFIES

PER DAG

Automatische porties

Snelheden HBH850:
Traag: 8.500 t/min.
Snel: 10.000 t/min.
Pulse: 10.000 t/min.
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S-2001 Hamilton Beach
Complete beker voor HBB908:
- complete messenset
- deksel + maatbeker
- basisring
- 1 st/doos

6126-HBB908

S-2001 Hamilton Beach
Complete beker voor HBB250:
- complete messenset
- deksel + maatbeker
- 1 st/doos

6126-250

S-2001 Hamilton Beach
Complete beker voor HBB250S:
- complete messenset
- deksel + maatbeker 
- basisring
- 1 st/doos

6126-250S

S-2001 Hamilton Beach
Complete beker voor HBF400:
- complete messenset
- deksel + maatbeker 
- basisring
- 1 st/doos

6126-400

S-2001 Hamilton Beach
Complete beker voor HBH450:
- complete messenset
- deksel + maatbeker
- 1 st/doos

6126-450

S-2001 Hamilton Beach
Complete beker voor HBH650, 
HBH850 en HBS1200:
- complete messenset
- deksel + maatbeker
- 1 st/doos

6126-650

S-2001 Hamilton Beach
RVS beker voor HMD200 en HMD400:
- Inhoud : 0,75 L - Conisch
- 12 st/doos

110E

Toebehoren & wisselstukken voor blenders & spilmixers

• Meest courante losse wissel- en vervangingsstukken voor Hamilton Beach toestellen
• Exploded views van de toestellen op vraag verkrijgbaar

Hamilton Beach

S-2001 San Jamar
Transparante reinigingsbeker
- met 3 ingewerkte borstels
- voor HMD200 en HMD400
- reiniging van spil en mixkop
- 1 st/doos

KLC28C
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Toebehoren & wisselstukken voor blenders & spilmixers

• Meest courante losse wissel- en vervangingsstukken voor Hamilton Beach toestellen
• Exploded views van de toestellen op vraag verkrijgbaar

Hamilton Beach

S-2001 Hamilton Beach
Reparatiekit voor HBB908 + vroegere
modellen 908, 909, 918 en 919:
- clutch
- messenset
- dichting
- 1 st/doos

98908

S-2001 Hamilton Beach
Reparatiekit voor HBB250 en HBB250S:
- clutch
- messenset
- dichting
- moer
- 1 st/doos

98250

S-2001 Hamilton Beach
Reparatiekit voor HBF400:
- clutch
- messenset
- dichting
- moer
- kogellager + behuizing
- 1 st/doos

98400

S-2001 Hamilton Beach
Reparatiekit voor HBH450:
- complete messenset
- dichting
- clutch
- moer
- 1 st/doos

98450

S-2001 Hamilton Beach
Reparatiekit voor HBH650 en HBH850
- complete messenset
- dichting
- clutch
- moer
- 1 st/doos

98650

S-2001 Hamilton Beach
Vlinderschroef voor HMD200 &
HMD400
- Niet standaard
- 1 st/doos

176-1010

S-2001 Hamilton Beach
Standaard spilmixerschroef voor
HMD200 & HMD400
- Exclusief vijs (ref. 176-1054)
- 1 st/doos

176-1055

S-2001 Linum
Unclutchable
- ontkoppelaar, voor het losmaken van
de clutch van een blender
- 1 st/doos

142-1468

S-2001 Hamilton Beach
Zwarte basisring voor model HBB908
- 1 st/doos

176-1051

A
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Ons consulteren voor andere onderdelen.
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Spilmixers

• Veelzijdige spilmixers voor perfecte resultaten !
• Ideaal voor milkshakes, fruitdrankjes, wafelbeslag, ijsdrankjes,...
• Nemen weinig plaats in
• Regelmatige reiniging verlengt de levensduur van de units
• 230 V/50 Hz (CE)

Hamilton Beach

S-2001 Hamilton Beach
Enkelvoudige spilmixer
Geschikt voor milkshakes en dranken op basis van zacht fruit
Uitw. Afm. 165x171x520 mm (BxDxH)
Vermogen 300 Watt - 1/3 PK (max.)
Snelheden 3
Gewicht 6,4 kg
Beker RVS, inbegrepen (1 stuk) - 0,75 l (ref. 110E)
Verpakking 1 st/doos
Info • De mixer werkt pas wanneer de beker de 

schakelaar aanklikt in het geleidingssysteem: 
veilig en efficiënt
• Precisiemotor minimaliseert vibraties
• Geleidingssysteem makkelijk uitneembaar 
voor reiniging
• Antislip zuignappen
• RVS staaf en schroefkop
• Bekers ook apart leverbaar (ref. 110E)

HMD200 S-2001 Hamilton Beach
Drievoudige spilmixer
Geschikt voor milkshakes en dranken op basis van zacht fruit
Uitw. Afm. 317x229x520 mm (BxDxH)
Vermogen 3x300 Watt - 1/3 PK (max.) per motor
Snelheden 3
Gewicht 16,8 kg
Bekers RVS, inbegrepen (3 stuks) - 0,75 l (ref. 110E)
Verpakking 1 st/doos
Info • De mixer werkt pas wanneer de beker de 

schakelaar aanklikt in het geleidingssysteem: 
veilig en efficiënt
• Precisiemotor minimaliseert vibraties
• Geleidingssysteem makkelijk uitneembaar 
voor reiniging
• Antislip zuignappen
• RVS staven en schroefkoppen
• Bekers ook apart leverbaar (ref. 110E)

HMD400

S-2001 Handige reinigingsbeker

Transparante reinigingsbeker
- met 3 ingewerkte borstels
- voor HMD200 en HMD400
- reiniging van spil en mixkop
- 1 st/doos

Zie blz A-5

KLC28C
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S-2001 Hamilton Beach
Manuele fruitpers
Uitw. Afm. (basis) 178x229x495 mm (BxDxH)
Drukvermogen hendel 900 kg
Gewicht 5 kg
Verpakking 1 st/doos
Info • Geschikt voor de meeste citrusvruchten

• Uniek perssysteem waarbij geen zure pulp 
vrijkomt: puur fruitsap als resultaat
• Wegklapbaar lekbakje onderaan + antislip 
onderstel
• Zuurbestendige materialen

1G932 S-2001 Hamilton Beach
Elektrische fruitpers
Uitw. Afm. 260x254x470 mm (BxDxH)
Vermogen 300 Watt - 3/8 PK 
Gewicht 13,7 kg
Verpakking 1 st/doos
Info • Geschikt voor de meeste citrusvruchten

• 3 verwisselbare perskoppen voor kleine, 
middelgrote en grote citrusvruchten
• Uiterst geruisloze motor - heel stabiele unit
• Spuitmondvorm geschikt voor diverse types 
bekers en glazen
• Aan/uit knop beschermd door kapje

1G96700

Fruitpersen

• Fruitpersen met topprestaties : met een minimum aan inspanning perfecte fruitsappen !
• Keuze tussen manueel of elektrisch 230V/50 Hz (CE)

Hamilton Beach

S-2001 Linum
Manuele citrussnijder
Uitw. Afm. 200x200x180 mm (BxDxH)
Kleuren geel (035) of groen (077)
Materie ABS + RVS messen
Gewicht 1,1 kg
Verpakking 1 st/doos
Info • Snijdt de courantste citrusvruchten in 

8 perfect gelijke delen
• Gemakkelijk te reinigen
• Vervangmessen beschikbaar op vraag

171-1098
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