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Hamilton Beach Commercial biedt met haar gamma barblenders en high performance blenders een 
musthave tool aan voor iedere horecazaak. Met deze blenders maak je in een oogopslag perfect  
gemixte cocktails, smoothies,... Iedere blender beschikt over het Wave Action System, welke zorgt 
dat de inhoud van de beker steeds opnieuw naar de messen wordt gestuwd, en er zo een egale en 
luchtige massa ontstaat. Hamilton Beach Commercial is al jaren een topspeler in toestellen voor  
bar- en voedselbereidingen.
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BARBLENDERS

De 908R® blender is een budgetvriendelijke barblender voor frozen drinks op basis van crushed ice. De 908R 
blender heeft 2 standen. Of je nu kiest voor de vlugge of trage stand, de duurzame RVS mesbladen zorgen 
voor een snel en volumineus resultaat. De ingebouwde sensor in het deksel voorkomt dat de blender verder 
mixt wanneer het deksel open is.

> 1 peak HP motor
> 220-240V / 50-60Hz
> 205 x 195 x 400 mm

> RVS messen
> voetjes met stevige grip
> tuimelschakelaar
> Wave Action System

Hamilton Beach Commercial 908R barblender

Art.nr. OEM info

HBC-2908 HBB908R blender met polycarbonaat beker van 1,25 liter

HBC-6908 6126-908R polycarbonaat beker 1,25 liter

HBC-5908 6126908S RVS beker 0,95 liter

HBC-9100 BCR100 reiniger voor schenkkannen

Waarom de 908R blender kiezen?
% werken met crushed ice
% keuze uit 2 snelheden
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De RIO barblender is de beste barblender in het gamma voor een glad resultaat. Naast de 2 snelheden - traag 
en snel - heeft de barblender ook een pulse-functie. Deze barblender heeft zowel een deksel-open-sensor als 
een jar-pad-sensor die ervoor zorgt dat het toestel niet werkt als het deksel niet gesloten is, of als de beker niet 
correct op het toestel is gepositioneerd. De RIO barblender is verkrijgbaar met copolyester beker of RVS beker.

> triple verzegeld deksel
> metalen aandrijfkoppeling
> Wave Action System
> 1,6 peak HP motor

> RVS messen
> voetjes met stevige grip
> waterdichte schakelaars
> ergonomisch handvat

Hamilton Beach Commercial RIO barblender

BARBLENDERS

Art.nr. OEM info

HBC-0255 HBB255 blender met Tritan copolyester beker van 1,4 liter

HBC-1255 HBB255S blender met RVS beker van 0,95 liter

HBC-4455 6126-455-CE Tritan copolyester beker 1,4 liter - BPA-vrij

HBC-5255 6126-255S RVS beker 0,95 liter

HBC-9100 BCR100 reiniger voor schenkkannen

> 220-240V / 50-60Hz
> 190 x 216 x 410 mm
> HBC-1255 : 430 mm hoog

Waarom de RIO blender kiezen?
% werken met crushed ice
% pulse functie
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HIGH PERFORMANCE BLENDERS

De TANGO high performance blender laat multitasken toe en is tijdsbesparend. De blender is voorzien van een 
timer zodat de blender automatisch stopt. De timer is instelbaar van 0 tot 40 seconden of kan ook continue 
draaien. Naast de 2 snelheden - traag en snel - heeft de blender ook een pulse-functie. Deze high performance 
blender heeft zowel een deksel-open-sensor als een jar-pad-sensor die ervoor zorgt dat het toestel niet werkt 
als het deksel niet gesloten is, of als de beker niet correct op het toestel is gepositioneerd.

> triple verzegeld deksel
> metalen aandrijfkoppeling
> Wave Action System
> 2,4 peak HP motor

> RVS messen
> voetjes met stevige grip
> waterdichte schakelaars
> instelbare timer

Hamilton Beach Commercial TANGO high performance blender

Art.nr. OEM info

HBC-0455 HBH455 blender met Tritan copolyester beker van 1,4 liter

HBC-4455 6126-455-CE Tritan copolyester beker 1,4 liter - BPA-vrij

HBF-5510 6126-510S-CE RVS beker 1,8 liter

HBC-9100 BCR100 reiniger voor schenkkannen

> 220-240V / 50-60Hz
> 205 x 195 x 400 mm

Waarom TANGO blender kiezen?
% werken met volle ijsblokken
% geïntegreerde timerfunctie
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HIGH PERFORMANCE BLENDERS

De TEMPEST high performance blender is voorzien van een timer zodat de blender automatisch stopt. De timer 
is instelbaar van 5 tot 40 seconden of kan ook voortdurend draaien. Naast de 2 snelheden - traag en snel - heeft 
de blender ook een pulse-functie en een jump-cycle functie. Hiermee start de blender traag om het geluid te 
minimaliseren bij het blenden van grote stukken. Deze high performance blender heeft een jar-pad-sensor die 
ervoor zorgt dat het toestel niet werkt als de beker niet correct op het toestel is gepositioneerd. Verder is er 
ook een temperatuurmeter die oververhitting tegengaat. De beker is voorzien van een deksel met vulkapje. 

> temperatuurmeter
> Wave Action System
> 3 peak HP motor

> RVS messen
> voetjes met stevige grip
> instelbare timer
> vulkapje in deksel

Hamilton Beach Commercial TEMPEST high performance blender

Art.nr. OEM info

HBC-2650 HBH650 blender met polycarbonaat beker van 1,8 liter

HBC-6650 6126-650 polycarbonaat beker 1,8 liter

HBC-9750 JP750 jar pad

HBC-9100 BCR100 reiniger voor schenkkannen

> 220-240V / 50-60Hz
> 178 x 203 x 457 mm

Waarom de TEMPEST blender kiezen?
% werken met volle ijsblokken
% ‘jump cycle’ functie
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HIGH PERFORMANCE BLENDERS

De compacte ECLIPSE high performance blender is uitgerust met de QuietBlend Technology en 
een geluiddempende beschermkap. Naast de pulse-functie en een jar pad sensor beschikt dit  
toestel ook over een quiet shield sensor waardoor de motor afslaat bij het openen van de beschermkap. Het  
toestel heeft 5 voorgeprogrammeerde cycli die je met de keuzeknoppen kan bedienen. Met een  
geheugenkaart kan je ook aangepaste programmering voorzien. De display geeft melding bij oververhitting en 
het toestel heeft een quick cooldown functie.

> metalen aandrijfkoppeling 
> Wave Action System
> 3 peak HP motor 

> RVS messen
> one-touch functies
> geluiddempende kap
> geheugenkaart optie

Hamilton Beach Commercial ECLIPSE high performance blender

Art.nr. OEM info

HBC-2755 HBH755 blender met polycarbonaat beker van 2 liter

HBC-0755 HBH755-FRA blender met Tritan copolyester beker van 2 liter

HBC-6755 6126-755 polycarbonaat beker 2 liter

HBC-4755 6126-755-FRA Tritan copolyester beker 2 liter - BPA-vrij

HBC-9100 BCR100 reiniger voor schenkkannen

> 220-240V / 50-60Hz
> 216 x 267 x 470 mm

Waarom de ECLIPSE blender kiezen?
% werken met volle ijsblokken
% voorgeprogrammeerde cycli
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HIGH PERFORMANCE BLENDERS

De QUANTUM high performance blender kenmerkt zich dankzij de Endura motortechnologie die zorgt voor 
een verhoogde efficiëntie en een langere levensduur van de materialen, met een motorgarantie van maar liefst 
7 jaar. Deze blender is verder ook voorzien van een geluiddempende beschermkap. Via het touchpad selecteer 
je een van de 30 voorgeprogrammeerde cycli. Daarnaast zijn er nog een bijkomstige 300 cycli up te loaden 
via een USB poort. De ingebouwde temperatuurmeter voorkomt dat de motor oververhit en zorgt met de  
cooldown-functie dat de motor snel op een normale werkingstemperatuur komt.

> metalen aandrijfkoppeling
> temperatuurmeter
> Wave Action System
> Endura motor technologie

> RVS messen
> 30 voorziene cycli
> geluiddempende kap
> USB import optie

Hamilton Beach Commercial QUANTUM high performance blender

Art.nr. OEM info

HBC-2950 HBH950 blender met polycarbonaat beker van 2 liter

HBC-0950 HBH950-FRA blender met Tritan copolyester beker van 2 liter

HBC-6950 6126-950 polycarbonaat beker 2 liter

HBC-4755 6126-755-FRA Tritan copolyester beker 2 liter - BPA-vrij

HBC-9100 BCR100 reiniger voor schenkkannen

> 220-240V / 50-60Hz
> 216 x 285 x 445 mm

Waarom de QUANTUM blender kiezen?
% werken met volle ijsblokken
% Endura motor ; gaat tot 2,5x langer mee
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FRUITPERS

De manuele juicer van Hamilton Beach Commercial is een echte klassieker voor al jouw versgeperste  
fruitsappen. Het unieke perssysteem zorgt ervoor dat er geen zure pulp vrijkomt en enkel puur fruitsap  
overblijft. Onderaan het toestel zit een wegklapbaar lekbakje. Het onderstel van de citruspers is voorzien van 
antislip voetjes.

Art.nr. OEM

HBC-1932 1G932

> geschikt voor de meeste citrusvruchten
> vervaardigd uit zuurbestendige materialen

Hamilton Beach Commercial manuele citruspers

> drukvermogen hendel : 900 kg
> 178 x 229 x 495 mm



16 BAR

De Hamilton Beach Commercial foodblender is de tool bij uitstek om voedingsmiddelen snel en 
consistent te blenden. In slechts enkele ogenblikken verkrijg je het gewenste resultaat. De food  
blenders zijn geschikt voor het mixen, pureren, vermalen en emulgeren van diverse voedingswaren.
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FOODBLENDERS

De Hamilton Beach Commercial foodblender is de geschikte tool om voedingsmiddelen snel en consistent te 
blenden. In enkele ogenblikken heb je het gewenste resultaat. De food blenders zijn geschikt voor het mixen, 
pureren, vermalen, emulgeren, ... Een pulse- of chopfunctie kan je afzonderlijk instellen op het toestel. Naast de 
deksel-open-sensor is er ook een jar-alignment-sensor die zorgt dat het toestel niet kan starten als de beker 
niet goed staat én die de motor onmiddellijk uitschakelt als de beker wordt verwijderd.  Het deksel is standaard 
van een vulkapje voorzien.

> Wave Action System 
> 2,4 peak HP motor
> 220-240V / 50-60Hz

> RVS messen
> pulse- en chopfunctie
> metalen aandrijfkoppeling
> waterdichte schakelaar

Hamilton Beach Commercial EXPEDITOR foodblender

hakken emulgeren pureren mixen malen

Art.nr. OEM info

HBF-0510 HBF510 blender met copolyester beker van 1,4 liter

HBF-1510 HBF510S blender met RVS beker van 1,8 liter

HBC-4455 6126-455-CE Tritan copolyester beker 1,4 liter - BPA-vrij

HBF-5510 6126-510S-CE RVS beker 1,8 liter

HBF-9000 990343400 optionele maatbeker

HBC-9100 BCR100 reiniger voor schenkkannen

> 190 x 210 x 490 mm
> HBF-1510 : 515 mm hoog
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FOODBLENDERS

De Hamilton Beach Commercial culinary blender is het neusje van de zalm om voeding, sauzen en dranken 
in grote hoeveelheden te bereiden. Met een capaciteit van 4 liter verkrijg je meerdere porties per blend, wat 
de prestaties en efficiëntie van dit toestel maximaliseert. De pulse- en chopfunctie hebben een afzonderlijke 
knop, zo kan je dit programma met 1 klik opzetten. De unieke chopfunctie laat de messen zo bewegen dat de  
ingrediënten in beweging blijven om een optimale consistentie te bereiken. Daarnaast zijn er 2 knoppen om 
een eigen gekozen programma in te stellen. De deksel-open-sensor en jar-alignment-sensor functies zijn 2  
veiligheden die voorkomen dat het toestel start als de beker niet goed staat of het deksel niet dicht is. 

> temperatuurmeter
> 4 tijdsinstellingen
> Wave Action System 
> 3,5 peak HP motor

> RVS messen
> pulse- en chopfunctie
> 2 eigen programmaknoppen
> metalen aandrijfkoppeling

Hamilton Beach Commercial EXPEDITOR culinary blender

Art.nr. OEM info

HBF-1100 HBF1100S blender met RVS beker van 4 liter

HBF-5110 6126-1100S RVS beker van 4 liter

HBF-6110 6126-1100-CE polycarbonaat beker van 4 liter

hakken emulgeren pureren mixen malen

> 220-240V / 50-60Hz
> 226 x 378 x 481 mm
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De Hamilton Beach Commercial spilmixers zijn geschikt voor een veelzijdige bereiding van voeding 
of drank. Denk hierbij aan het mixen van shakes, maar ook ijsdranken, mengen van eieren tot zelfs 
pannenkoeken- of wafelbeslag mengen. 
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SPILMIXERS

De Hamilton Beach Commercial spilmixer is geschikt voor een veelzijdige bereiding van voeding of drank. 
Denk hierbij aan het mixen van shakes, maar ook ijsdranken, mengen van eieren tot zelfs pannenkoeken- of  
wafelbeslag mengen. De motor van de spilmixer start wanneer de beker de verwijderbare bekerhouder  
aanraakt en stopt wanneer je deze verwijdert. Bovenaan de spilmixer kan je kiezen tussen 3 snelheden waarop 
de bereiding wordt gemixt. Het toestel is zo opgebouwd dat de vibraties tot een minimum beperkt blijven.

Art.nr. OEM info

HMD-0200 HMD200 1 RVS beker - 0,95 liter

HMD-0400 HMD400 3 RVS bekers - 0,95 liter

HMD-5110 110E vervangbeker> 1 x 1,3 peak HP motor
> 165 x 170 x 520 mm
> 300 Watt

> RVS staaf en schroefkop 
> handenvrije bediening
> 3 snelheden

Hamilton Beach Commercial enkelvoudige of drievoudige spilmixer

HMD-0200

> 3 x 1,3 peak HP motor
> 320 x 230 x 520 mm
> 900 Watt

HMD-0400

> inclusief beker(s)
> two-way motoractivatie
> 220-240V / 50-60Hz

HMD-0200 HMD-0400
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SPILMIXERS & TOEBEHOREN

De Hamilton Beach Commercial spilmixer voor wandmontage is geschikt voor een veelzijdige  
bereiding van voeding of drank. Ook hier start de motor wanneer de beker de verwijderbare bekerhouder  
aanraakt en stopt wanneer je deze verwijdert. De mixer heeft 2 snelheden, die je aan de zijkant van het toestel 
kan kiezen. Door de spilmixers aan de wand te bevestigen bespaar je plaats op jouw toonbank.

Art.nr. OEM info

HMD-0300 HMD300 1 RVS beker - 0,95 liter

> RVS staaf en schroefkop 
> handenvrije bediening
> 2 snelheden
> wandmontage
> inclusief beker

Hamilton Beach Commercial wandmontage spilmixer

> 1 spil
> 220-240V / 50-60Hz
> 250 Watt
> 101 x 146 x 419 mm

Vervangende RVS beker voor toestel HMD-0200, HMD-0400 en HMD-0300.

Art.nr. OEM info

HMD-5110 110E RVS beker van 0,95 liter

Hamilton Beach Commercial RVS beker

Een speciale reinigingsbeker voor het reinigen van de staaf en 
schroef van de HMD-0200, HMD-0400 en HMD-0300.

Art.nr. OEM info

HMD-9028 KLC28C transparante reinigingsbeker 
met 3 ingewerkte borstels

San Jamar Kleen-cup reinigingsbeker
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Bereid romige shakes of softijs met de kwalitatieve Roband milkshake mixer. De combinatie van stijl, 
kracht en prestatie maakt van deze toestellen een topper in hun soort.



23BAR

MILKSHAKE MIXERS

Art.nr. info

ROB-5000-020 zwart - incl. RVS beker

ROB-5000-010 wit - incl. RVS beker

ROB-5000-070 rood - incl. RVS beker

ROB-5000-880 seaspray - incl. RVS beker

ROB-5000-879 metallic - incl. RVS beker

> 3 RVS kloppers 
> handenvrije bediening
> 2 snelheden : 18.000 tpm; 
   of 22.000 tpm
> 5 kleuren

Roband milkshake mixer

> incl. RVS beker 710 ml
> 220-240V / 50-60Hz
> 150 Watt
> 180 x 220 x 485 mm

saturn klopper
(luchtige shakes)

RVS klopper 
(softijs)

RVS klopper
(thickshakes)

Vervangende RVS beker voor de Roband milkshake mixers.

Art.nr. ACO info

ROB-5110 ROB-511 RVS beker van 710 ml

Roband RVS beker

De Roband milkshake mixer beschikt over een krachtige motor die op 2 snelheden kan draaien. Het toestel 
bevat standaard 3 schroefkoppen. De Saturn schroefkop dient om extra romige shakes te bereiden. De andere 
2 schroefkoppen dienen ter bereiding van softijs of thickshakes. Gebruik de mixer handenvrij door de beker op 
de bekerhouder te laten rusten.

bovenzijde 
met button


