
KJA45

W10803833A_Final.indd   1 8/17/15   10:05 AM



2

MAXIMUM EXTRACTION JUICER INSTRUCTIONS

W10803833A_Final.indd   2 8/17/15   10:05 AM



3

En
gl

is
h

MAXIMUM EXTRACTION JUICER INSTRUCTIONS

MAXIMUM EXTRACTION JUICER SAFETY
 Important safeguards ������������������������������������������������������������������������������������������� 4 

Electrical requirements ��������������������������������������������������������������������������������������  6 
Electrical equipment waste disposal �������������������������������������������������������������������� 6

PARTS AND FEATURES
 Parts and accessories ������������������������������������������������������������������������������������������� 7

ASSEMBLING THE MAXIMUM EXTRACTION JUICER
 Assembling the Maximum Extraction Juicer parts ����������������������������������������������� 8

OPERATING THE MAXIMUM EXTRACTION JUICER
 Making juice �������������������������������������������������������������������������������������������������������10

TIPS FOR GREAT RESULTS 
Quick tips ����������������������������������������������������������������������������������������������������������11

CARE AND CLEANING
 Cleaning the Maximum Extraction Juicer ���������������������������������������������������������� 12

TROUBLESHOOTING ������������������������������������������������������������������������������������������ 14

TABLE OF CONTENTS

W10803833A_Final.indd   3 8/17/15   10:05 AM



4

MAXIMUM EXTRACTION JUICER SAFETY

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions 
should always be followed, including the following:

1. Read all instructions� Misuse of appliance may result in 
personal injury�

2. The use of attachments not recommended or sold by 
KitchenAid may cause fire, electric shock, or injury.

3. Do not operate without the pulp container in place�
4. Always make sure Juicer lid is securely closed before 

motor is turned on� Do not remove the lid while the Juicer 
is in operation�

5. Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism�
6. Be sure to turn the Juicer off and unplug it from the power 

outlet when not in use, after each use, before putting on or 
taking off parts, and before cleaning. Make sure the motor 
stops completely before disassembling� 

7. Do not open until blades and rotating sieve stops�
8. Avoid contacting moving parts� 

MAXIMUM EXTRACTION JUICER SAFETY
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MAXIMUM EXTRACTION JUICER SAFETY MAXIMUM EXTRACTION JUICER SAFETY

9. Blades are sharp�  Care should be taken when handling 
the sharp cutting blades, emptying the bowl and during 
cleaning�

10. Do not put your fingers or other objects into the Juicer 
opening while it is in operation� If food becomes lodged  
in opening, use pusher or another piece of fruit or 
vegetable to push it down� Never feed by hand� Always 
use the pusher. When this method is not possible, turn 
the motor off and disassemble the Juicer to remove the 
remaining food�

11. Do not use outdoors�
12. Children should be supervised to ensure they do not play 

with the appliance� The appliance is not to be used by 
children� The appliance and cord should be out of reach 
of children� Children shall not clean or perform user 
maintenance on the appliance without supervision�

13. This appliance is not intended for use by persons with 
reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instructions concerning use of the appliance 
in a safe way and understand the hazards involved�

14. Do not operate the appliance if the sieve or rotating parts 
are damaged� Return appliance to the nearest Authorized 
Service Facility for examination, repair, or electrical or 
mechanical adjustment�

15. Do not operate the appliance if the cord or plug is 
damaged, after the appliance malfunctions, or is dropped 
or damaged in any manner� Return appliance to the nearest 
Authorized Service Facility for examination, repair,  
or electrical or mechanical adjustment�

16. To protect against risk of electrical shock, do not immerse 
Juicer body in water or other liquids�

17. To prevent damage to gear assembly, do not immerse 
Juicer body in water or other liquids�

18. Do not let the cord hang over the edge of table or counter�
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MAXIMUM EXTRACTION JUICER SAFETY

Volts: 220-240 VAC 
Hertz: 50 Hz 
Wattage: 230W

NOTE: If the plug does not fit in the 
outlet, contact a qualified electrician. Do 
not modify the plug in any way� Do not use 
an adapter�

Do not use an extension cord� If the power 
supply cord is too short, have a qualified 
electrician or serviceman install an outlet 
near the appliance�

Your appliance is Insulation Class type I, 
which provides a grounding conductor in 
the power cord�

Electrical requirements

19. This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as:  
-  staff kitchen areas in shops, offices or other working  
 environments; 
-  farm houses; 
-  by clients in hotels, motels and other residential type  
 environments; 
-  bed and breakfast type environments�

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS AND FEATURES

Electrical equipment waste disposal

Disposal of packing material 
The packing material is 100% recyclable  
and is marked with the recycle symbol       � 
The various parts of the packing must  
therefore be disposed of responsibly  
and in full compliance with local authority  
regulations governing waste disposal� 

Scrapping the product 
- This appliance is marked in compliance 
with European Directive 2012/19/EU, Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)� 
- By ensuring this product is disposed of 
correctly, you will help prevent potential 
negative consequences for the environment 

and human health, which could otherwise  
be caused by inappropriate waste handling  
of this product� 

 
- The symbol  on the product or on the  
accompanying documentation indicates  
that it should not be treated as domestic 
waste but must be taken to an appropriate 
collection center for the recycling of  
electrical and electronic equipment� 
For more detailed information about  
treatment, recovery and recycling of this 
product, please contact your local city office, 
your household waste disposal service or the 
shop where you purchased the product� 
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MAXIMUM EXTRACTION JUICER SAFETY PARTS AND FEATURES

2-in-1 food pusher

Parts and accessories

Auger/blade 
assembly

High pulp screen

Removable  
drip tray grate 
and drip tray 

basin

Low pulp screen

Sauce screen

Main Juicer 
body

Hopper

Juicing 
bowl 

Juicer lid

Pulp chute

Feed chute

Screen wiper basket

Pulp container
Juice container

Foam 
screen

Juice  
container lid

 Cleaning brush  
(for screens)

Screen storage bag
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ASSEMBLING THE MAXIMUM EXTRACTION JUICER

Assembling the Maximum Extraction Juicer parts

1 Slide the gasket into place behind  
the pulp chute�

Before First Use
Before using your Maximum Extraction Juicer for the first time, the Main Juicer body should be 
wiped clean with a damp cloth� All other parts should be washed by hand or in the top rack of 
the dishwasher� See “Care and Cleaning” section� 

2 Place the bowl into the juicer body�

3 Put the screen wiper basket into the 
bowl� 
 

4 Place the screen of your choice into 
the screen wiper basket so that the 
alignment mark matches up with the 
mark on the bowl�

Alignment 
marks

ASSEMBLING THE MAXIMUM EXTRACTION JUICER
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ASSEMBLING THE MAXIMUM EXTRACTION JUICER ASSEMBLING THE MAXIMUM EXTRACTION JUICER

7 Place hopper on top of feed chute� 
Insert food pusher in feed chute� 8 Place juice container under juice bowl, 

and pulp container beneath pulp chute�

5 Place the auger/blade assembly inside 
the screen� 
 

6 Place the lid on the juicer, aligning the 
unlocked icon on the lid with the red 
arrow on the juicing bowl� Rotate lid 
clockwise until lid locks into place�

W10803833A_Final.indd   9 8/17/15   10:05 AM



10

OPERATING THE MAXIMUM EXTRACTION JUICER

Making juice

BEFORE JUICING: Large seeds or pits 
need to be removed prior to juicing to 
avoid damage to the auger or screens� This 
includes fruits such as; nectarines, peaches, 
mangoes, apricots, plums, cherries, etc.

3 To make sauces, make sure the rubber 
gasket is in place, and sauce screen is 
installed� Pull the pulp chute out; this 
is the closed position� When the pulp 
chute is closed, the juice and fiber exit 
through the juice chute as a sauce�

2 To make juice, the pulp chute should 
always be pushed in; this is the open 
positon. When the pulp chute is open, 
pulp created while juicing will flow 
through the pulp chute, separating it 
from the juice�

Pulp

Juice

1 Plug into a grounded outlet�

OPERATING THE MAXIMUM EXTRACTION JUICER

TIPS FOR GREAT RESULTS
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OPERATING THE MAXIMUM EXTRACTION JUICER OPERATING THE MAXIMUM EXTRACTION JUICER

5 Place items to be juiced into the hopper� 
Use the food pusher to slowly feed 
items into the juicer bowl�  

4 Move the power lever to  �

6 Pulp may build up on the screen and 
auger assembly and cause a jam� Clear 
the buildup by moving the power 
lever to  and then  � 

TIPS FOR GREAT RESULTS

Quick tips

Before juicing:

• Thoroughly wash your fruits and 
vegetables, making sure they are  
free of soil, leaves, and stems. Small 
leaves, such as on strawberries, do  
not have to be removed�

• To avoid damaging the juicer, do not  
juice frozen fruits or vegetables� For 
optimal performance, always use fresh 
fruits and vegetables�

• Large seeds or pits must be removed  
prior to juicing to avoid damage to the 
auger or screens� This includes fruits  
such as; nectarines, peaches, mangoes,  
apricots, plums, cherries, etc. 

• Always peel fruits with hard or inedible 
skins. Examples include mangoes, citrus 
fruits, melons, and pineapples.

NOTE: Recommended maximum juicing 
time is 15 minutes� After juicer to cool for 
10-15 minutes before resuming operation�

W10803833A_Final.indd   11 8/17/15   10:05 AM



12

TIPS FOR GREAT RESULTS

• Some vegetables, such as cucumbers  
or yellow squash, do not have to be 
peeled first, depending on the softness  
of the skin and recipe requirements� 
Leaving the peels on will change the  
colour and flavour of the finished juices. 

While juicing:
• For optimum results, insert one piece  

of ingredients at a time� 
• When juicing celery with other fruits/

vegetables, it is recommended to 
interchange the celery with other  
items to prevent pulp build-up inside  
the juice bowl�   

• When juicing leafy greens like spinach  
and kale, it is recommended to juice  
with a combination of watery or fibrous 
fruits and vegetables to help with juice 
flow and to increase juice yield.

CARE AND CLEANING

Cleaning the Maximum Extraction Juicer

1 To disassemble juicing bowl: Remove 
the lid� Remove the auger� Lift the 
assembled screen and screen wiper 
basket out of the bowl, and separate.  

2 To disassemble pulp chute for 
cleaning: Pull gasket out from back of 
chute� Slightly pinch gasket hinge while 
sliding chute in towards the center of 
the juicing bowl�

IMPORTANT: To avoid damaging the Juicer, do not wash or immerse the juicer body in 
water or other liquids� All other parts are top rack dishwasher safe�

Before cleaning, make sure juicer has been turned off and unplugged from the outlet.

• You should not juice bananas�
• For less foam build-up and seeds/particles 

in your juice, use the foam screen to  
strain these sediments before they go  
into the juice�

After juicing:

• Saved pulp can be used for other  
recipes, as compost for your garden,  
or can be discarded�

For easy cleanup:

• As you juice, clean parts to avoid dried-on 
juice and pulp�

• After each use, immediately rinse 
removable parts in hot water to remove 
pulp and juice� It may be necessary to use 
the cleaning brush to remove pulp from 
the screen� Let parts air dry�

CARE AND CLEANING
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TIPS FOR GREAT RESULTS

CARE AND CLEANING

CARE AND CLEANING

4 Use the brush with warm soapy water 
to clean out any stuck food or residue in 
the screens� 
 
 
 
 

3 Wipe the juicer body with a warm, 
damp cloth� Avoid using abrasive 
cleaners or scouring pads as they may 
scratch the juicer� Thoroughly dry with  
a soft cloth� To avoid damaging the 
juicer, do not wash or immerse the 
juicer body in water or other liquids,  
or wash in the dishwasher�

NOTE: Juice may drip onto the drip tray grate after juicing� Both the grate and drip tray basin 
may be removed and washed in the top rack of the dishwasher for easy cleaning�

5 All parts other than the juicer body are top rack dishwasher safe�
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TROUBLESHOOTING

Maximum Extraction Juicer does not operate

• Check to see whether the Juicer  
is plugged into a grounded outlet. If it is, 
check the fuse or circuit breaker on the 
electrical circuit the Juicer is connected to 
and make sure the circuit is closed� 

• Check to make sure the Juicer was 
assembled correctly� See “Assembling the 
Maximum Extraction Juicer” section�

• Check to see if the screen is clean and 
clear of pulp� Too much pulp on the screen 
may affect performance, and will need to 
be removed� See “Cleaning the Maximum 
Extraction Juicer” section�

• The juicer might be jammed� Turn Juicer 
off and reverse direction� Turn off Juicer 
again, unplug unit, and remove lid to 
clean out pulp build up� See “Cleaning the 
Maximum Extraction Juicer” section�

•  Check to see whether the rubber gasket 
on the bottom of the Juicer is placed 
properly�  

Juice does not flow sufficiently, or is flowing out of the pulp ejector

Makes a squeaking or clicking noise or shakes when making juice

• A squeaking noise is normal� It is the sound 
of juice being squeezed by the auger�

• Some shaking is normal� It is the sign of 
the motor working properly�

2
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TROUBLESHOOTING
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A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de
segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança. 
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco a sua vida, 
ferimentos a você ou a terceiros. 
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de  alerta de 
segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.
Estas palavras significam:

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas 
imediatamente.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como
reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem 
seguidas.

AVISOS DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE 
SEGURANÇA

Quando utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de
segurança sempre devem ser seguidas, incluindo os itens a seguir:

 1. Leia todas as instruções. O uso incorreto deste produto pode resultar 
em acidentes.

 2. O uso de acessórios não recomendados ou não vendidos pela 
KitchenAid pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

 3. Não utilize o produto sem o recipiente de polpa devidamente 
encaixado.

 4. Certifique-se de que a tampa esteja seguramente travada antes de 
operar o Extrator de Suco. Não remova a tampa enquanto o Extrator 
de Suco estiver em uso.

 5. Não tente anular o mecanismo de intertravamento da tampa.

 6. Certifique-se de desligar e retirar o plugue da tomada quando o 
produto não estiver em uso, após cada uso, antes de colocar ou 
retirar peças e antes de limpar. Certifique-se de que o motor esteja 
parado antes de desmontar o produto.

 7. Não abra o produto até que as lâminas rotativas estejam paradas.

 8. Evite contato com peças móveis do seu aparelho elétrico.

 9. As lâminas são afiadas. Tome cuidado ao manuseá-las, esvaziar a 
tigela e durante a limpeza.

3
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AVISOS DE SEGURANÇA

10. Mantenha as mãos e utensílios longe da abertura do tubo de 
alimentação durante a operação do Extrator de Suco. Se algum 
pedaço de alimento ficar preso na abertura, utilize o socador de 
alimentos ou outra fruta ou vegetal para empurrá-lo para baixo. 
Nunca empurre com as mãos. Sempre utilize o socador de 
alimentos. Quando não for possível, desligue o Extrator de Suco, 
retire o plugue da tomada, desmonte-o e remova o pedaço de 
alimento que estiver preso.

11. Não use o produto em ambientes externos.

12. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que 
elas não estejam brincando com o produto. Este produto não deve 
ser operado por crianças e as unidades devem estar fora do alcance 
de crianças durante a operação. O produto e o cabo de alimentação 
devem ficar longe do alcance de crianças. Crianças não devem fazer 
serviços de limpeza ou manutenção do produto. 

13. Este produto não está destinado para ser utilizado por pessoas 
(incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas 
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que 
sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável 
pela sua segurança.

14. Não use o aparelho se a peneira rotativa possuir danos, o eixo ou 
lâminas estiverem danificados ou se a tampa estiver danificada ou 
apresentar rachaduras. Leve o produto à Assistência Técnica 
Autorizada mais próxima para que seja examinado, consertado ou 
para ajustes elétricos ou mecânicos.

15. Não opere qualquer aparelho elétrico com o cabo de alimentação 
danificado, após mau funcionamento ou após uma queda ou se, de 
alguma forma, estiver danificado. Leve o produto à Assistência 
Técnica Autorizada mais próxima para que seja examinado, 
consertado ou para ajustes elétricos ou mecânicos.

16. Para evitar o risco de choque elétrico não coloque o corpo do 
Extrator de Suco, o cabo de alimentação ou o plugue, dentro da 
água ou outros líquidos. 

17. Para evitar danos ao conjunto de engrenagens, não coloque o 
Extrator de Suco, dentro da água ou outros líquidos. 

18. Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou do 
balcão. Nunca deixe o cabo de alimentação em locais de circulação, 
pois pode derrubar o produto e/ou causar acidentes. 

19. Este produto foi desenvolvido somente para uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
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parado antes de desmontar o produto.
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 8. Evite contato com peças móveis do seu aparelho elétrico.
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reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que 
sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável 
pela sua segurança.

14. Não use o aparelho se a peneira rotativa possuir danos, o eixo ou 
lâminas estiverem danificados ou se a tampa estiver danificada ou 
apresentar rachaduras. Leve o produto à Assistência Técnica 
Autorizada mais próxima para que seja examinado, consertado ou 
para ajustes elétricos ou mecânicos.

15. Não opere qualquer aparelho elétrico com o cabo de alimentação 
danificado, após mau funcionamento ou após uma queda ou se, de 
alguma forma, estiver danificado. Leve o produto à Assistência 
Técnica Autorizada mais próxima para que seja examinado, 
consertado ou para ajustes elétricos ou mecânicos.

16. Para evitar o risco de choque elétrico não coloque o corpo do 
Extrator de Suco, o cabo de alimentação ou o plugue, dentro da 
água ou outros líquidos. 

17. Para evitar danos ao conjunto de engrenagens, não coloque o 
Extrator de Suco, dentro da água ou outros líquidos. 

18. Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou do 
balcão. Nunca deixe o cabo de alimentação em locais de circulação, 
pois pode derrubar o produto e/ou causar acidentes. 

19. Este produto foi desenvolvido somente para uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

4
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AVISOS DE SEGURANÇA

Condições elétricas

5

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não remova o aterramento do 
produto.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

Nota: Utilize uma tomada adequada 
ao plugue do seu Extrator de Suco, se 
a tomada não combinar, consulte um 
eletricista especializado para instalá-la.
Não modifique o plugue do seu produto. 
Não utilize adaptadores ou T’s.
Não utilize extensões. Se o cabo de 
alimentação do Extrator de Suco não 
alcançar a tomada, consulte um eletricista 
especializado para instalar uma tomada 
próxima do seu produto.

Tensão: 127 V

Frequência: 60 Hz

Potência: 230 W

1. Embalagem

A KitchenAid procura usar embalagens
cujas partes sejam de fácil separação,
bem como de materiais recicláveis.
Portanto, as peças das embalagens 
(calços de isopor, sacos plásticos e caixa 
de papelão) devem ter o seu descarte de 
maneira consciente, sendo destinados, 
preferencialmente, a recicladores.

2. Produto

Este produto foi construído com materiais 
que podem ser reciclados e/ou reutilizados.
Então, ao se desfazer deste produto, 
procure companhias especializadas em 
desmontá-lo corretamente.

3. Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua 
vida útil, solicitamos que seja observada a 
legislação local existente e vigente em sua 
região, fazendo o descarte da forma mais 
correta possível.

QUESTÕES AMBIENTAIS
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6

POR ONDE COMEÇO?

Antes de ligar seu Extrator de Suco, 
verifique se a tensão da rede elétrica no 
local de instalação é a mesma indicada na 
etiqueta de dados técnicos do produto. 
Esta mesma informação está indicada na 
etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo 
de alimentação de seu Extrator de Suco.

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não remova o aterramento do 
produto.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre
e ter seções mínimas conforme ABNT
(NBR-5410). Para a proteção do produto 
e da rede elétrica contra sobrecorrentes, 
o circuito onde o produto será ligado 
deve estar conectado a um disjuntor 
termomagnético. Caso não exista este 
disjuntor em sua residência, consulte um 
eletricista especializado para instalá-lo.

Conexão à tomada

O plugue do cabo de alimentação do seu 
Extrator de Suco é de 3 pinos em formato 
sextavado, conforme ABNT (NBR-14136).
A instalação elétrica da sua residência deve 
ter uma tomada de força apropriada para 
este tipo de plugue.
Se não tiver, providencie a instalação de 
uma por um eletricista habilitado.
Utilize o tipo de tomada adequado ao 
plugue de seu Extrator de Suco, conforme 
imagem abaixo:

• Em caso de oscilação na tensão da 
rede elétrica, instale um estabilizador 
automático de tensão com potência 
mínima de 1000 Watts, entre o 
Extrator de Suco e a tomada.

• Se o cabo de alimentação estiver
 danificado, ele deve ser substituído
 pelo fabricante ou pelo agente
 autorizado ou pessoa qualificada,
 a fim de evitar riscos de acidentes.

IMPORTANTE:

• Caso seja necessário ligar o modelo
 do Extrator de Suco 127 V em tensão 

220 V, utilize um estabilizador bivolt 
750 VA com saída 127 V.

• Nunca conecte o seu Extrator de Suco 
através de extensões duplas ou triplas 
com outro aparelho elétrico na mesma 
tomada. Não use extensões.

 Este tipo de ligação pode provocar 
sobrecarga na rede elétrica, 
prejudicando o funcionamento do 
seu Extrator de Suco e resultando em 
acidentes com fogo. Use uma tomada 
exclusiva.

Manual W10670861B.indd   6 11/05/15   11:14

O seu aparelho é de Classe de Isolação tipo I,
que prevê um condutor de aterramento no 
cordão de alimentação.
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AVISOS DE SEGURANÇA

Condições elétricas

5

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não remova o aterramento do 
produto.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

Nota: Utilize uma tomada adequada 
ao plugue do seu Extrator de Suco, se 
a tomada não combinar, consulte um 
eletricista especializado para instalá-la.
Não modifique o plugue do seu produto. 
Não utilize adaptadores ou T’s.
Não utilize extensões. Se o cabo de 
alimentação do Extrator de Suco não 
alcançar a tomada, consulte um eletricista 
especializado para instalar uma tomada 
próxima do seu produto.

Tensão: 127 V

Frequência: 60 Hz

Potência: 230 W

1. Embalagem

A KitchenAid procura usar embalagens
cujas partes sejam de fácil separação,
bem como de materiais recicláveis.
Portanto, as peças das embalagens 
(calços de isopor, sacos plásticos e caixa 
de papelão) devem ter o seu descarte de 
maneira consciente, sendo destinados, 
preferencialmente, a recicladores.

2. Produto

Este produto foi construído com materiais 
que podem ser reciclados e/ou reutilizados.
Então, ao se desfazer deste produto, 
procure companhias especializadas em 
desmontá-lo corretamente.

3. Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua 
vida útil, solicitamos que seja observada a 
legislação local existente e vigente em sua 
região, fazendo o descarte da forma mais 
correta possível.

QUESTÕES AMBIENTAIS
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6

POR ONDE COMEÇO?

Antes de ligar seu Extrator de Suco, 
verifique se a tensão da rede elétrica no 
local de instalação é a mesma indicada na 
etiqueta de dados técnicos do produto. 
Esta mesma informação está indicada na 
etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo 
de alimentação de seu Extrator de Suco.

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não remova o aterramento do 
produto.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre
e ter seções mínimas conforme ABNT
(NBR-5410). Para a proteção do produto 
e da rede elétrica contra sobrecorrentes, 
o circuito onde o produto será ligado 
deve estar conectado a um disjuntor 
termomagnético. Caso não exista este 
disjuntor em sua residência, consulte um 
eletricista especializado para instalá-lo.

Conexão à tomada

O plugue do cabo de alimentação do seu 
Extrator de Suco é de 3 pinos em formato 
sextavado, conforme ABNT (NBR-14136).
A instalação elétrica da sua residência deve 
ter uma tomada de força apropriada para 
este tipo de plugue.
Se não tiver, providencie a instalação de 
uma por um eletricista habilitado.
Utilize o tipo de tomada adequado ao 
plugue de seu Extrator de Suco, conforme 
imagem abaixo:

• Em caso de oscilação na tensão da 
rede elétrica, instale um estabilizador 
automático de tensão com potência 
mínima de 1000 Watts, entre o 
Extrator de Suco e a tomada.

• Se o cabo de alimentação estiver
 danificado, ele deve ser substituído
 pelo fabricante ou pelo agente
 autorizado ou pessoa qualificada,
 a fim de evitar riscos de acidentes.

IMPORTANTE:

• Caso seja necessário ligar o modelo
 do Extrator de Suco 127 V em tensão 

220 V, utilize um estabilizador bivolt 
750 VA com saída 127 V.

• Nunca conecte o seu Extrator de Suco 
através de extensões duplas ou triplas 
com outro aparelho elétrico na mesma 
tomada. Não use extensões.

 Este tipo de ligação pode provocar 
sobrecarga na rede elétrica, 
prejudicando o funcionamento do 
seu Extrator de Suco e resultando em 
acidentes com fogo. Use uma tomada 
exclusiva.
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O seu aparelho é de Classe de Isolação tipo I,
que prevê um condutor de aterramento no 
cordão de alimentação.
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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças e acessórios

7

Conjunto eixo/
lâminas 

Peneira 
grossa 
(High pulp) 

Peneira 
fina
(Low Pulp) 

Peneira 
para 
vitaminas 
e molhos 
(Sauce)

Porta-
peneira

Bolsa de 
armazenamento 
das peneiras

Escova de limpeza 
(para peneiras)

Recipiente 
de polpa

Recipiente 
de suco

Peneira de 
espuma

Tampa do 
recipiente 
de suco

Grade de 
gotejamento e 
bandeja coletora 
(removíveis)

Corpo do 
Extrator de Suco

Bico de saída
da polpa

Tigela de 
suco

Tampa do 
Extrator 
de Suco

Tubo de 
alimentação

Funil

Socador de 
alimentos 2 em 1
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8

1

3

2

4

Deslize a trava de borracha para o 
lugar, atrás do bico de saída da
polpa.

Insira o porta-peneira dentro da 
tigela.

Encaixe a tigela no corpo do Extrator 
de Suco.

Encaixe a peneira escolhida no porta-
peneira, alinhando com a marca da 
tigela, conforme indicado na figura.

Antes do Primeiro Uso

Antes de utilizar o seu Extrator de Suco pela primeira vez, limpe o corpo do produto com 
água morna, sabão neutro e seque com um pano limpo e macio.
As outras peças e acessórios do Extrator de Suco podem ser lavados à mão ou na lava-
louças. Veja item “Cuidados e limpeza”.

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 

Alinhamento 
das marcas

Montando as peças do Extrator de Suco 
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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças e acessórios

7

Conjunto eixo/
lâminas 

Peneira 
grossa 
(High pulp) 

Peneira 
fina
(Low Pulp) 

Peneira 
para 
vitaminas 
e molhos 
(Sauce)

Porta-
peneira

Bolsa de 
armazenamento 
das peneiras

Escova de limpeza 
(para peneiras)

Recipiente 
de polpa

Recipiente 
de suco

Peneira de 
espuma

Tampa do 
recipiente 
de suco

Grade de 
gotejamento e 
bandeja coletora 
(removíveis)

Corpo do 
Extrator de Suco

Bico de saída
da polpa

Tigela de 
suco

Tampa do 
Extrator 
de Suco

Tubo de 
alimentação

Funil

Socador de 
alimentos 2 em 1
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8

1

3

2

4

Deslize a trava de borracha para o 
lugar, atrás do bico de saída da
polpa.

Insira o porta-peneira dentro da 
tigela.

Encaixe a tigela no corpo do Extrator 
de Suco.

Encaixe a peneira escolhida no porta-
peneira, alinhando com a marca da 
tigela, conforme indicado na figura.

Antes do Primeiro Uso

Antes de utilizar o seu Extrator de Suco pela primeira vez, limpe o corpo do produto com 
água morna, sabão neutro e seque com um pano limpo e macio.
As outras peças e acessórios do Extrator de Suco podem ser lavados à mão ou na lava-
louças. Veja item “Cuidados e limpeza”.

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 

Alinhamento 
das marcas

Montando as peças do Extrator de Suco 
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9

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 

5

7

6

8

Insira o conjunto eixo/lâminas dentro 
da peneira.

Tome cuidado ao manuseá-las.
Risco de corte.

Encaixe o funil no topo do tubo de 
alimentação. Insira o socador de 
alimentos no tubo de alimentação.

Coloque a tampa no Extrator de
Suco, alinhando o desenho de trava 
da tampa com a seta vermelha da 
tigela de suco. Gire a tampa no 
sentido horário para travá-la.

Coloque o recipiente de suco sob a 
tigela de suco, e o recipiente de
polpa embaixo do bico de saída da 
polpa.

Manual W10670861B.indd   9 11/05/15   11:14

Fazendo sucos, vitaminas e molhos 

Antes de começar:
As sementes grandes e os caroços precisam 
ser removidos antes de começar a processar, 
para evitar danos ao conjunto eixo/lâminas 
ou às peneiras.
Isso inclui frutas como nectarinas, pêssegos, 
mangas, damascos, ameixas, cerejas, etc.

USANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não remova o aterramento do 
produto.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

10

1 Conecte o seu Extrator de Suco a 
uma tomada adequada e aterrada.

2 3Para fazer o suco, o bico de saída da 
polpa deve estar sempre empurrado 
para dentro, esta é a posição aberta. 
Quando o bico de saída da polpa 
estiver aberto, a polpa proveniente 
do processamento da fruta flui pelo 
bico de saída separando-se do suco.

Para fazer vitaminas ou molhos, 
certifique-se de que a trava de 
borracha do bico de saída de polpa 
esteja no lugar e que a peneira de 
vitaminas ou molhos esteja instalada. 
Puxe o bico de saída de polpa para 
fora, esta é a posição fechada. 
Quando o bico de saída da polpa 
estiver fechado, o suco e a fibra 
saem juntos como vitamina ou 
molho.

Polpa

Suco
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9

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 

5

7

6

8

Insira o conjunto eixo/lâminas dentro 
da peneira.

Tome cuidado ao manuseá-las.
Risco de corte.

Encaixe o funil no topo do tubo de 
alimentação. Insira o socador de 
alimentos no tubo de alimentação.

Coloque a tampa no Extrator de
Suco, alinhando o desenho de trava 
da tampa com a seta vermelha da 
tigela de suco. Gire a tampa no 
sentido horário para travá-la.

Coloque o recipiente de suco sob a 
tigela de suco, e o recipiente de
polpa embaixo do bico de saída da 
polpa.
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Fazendo sucos, vitaminas e molhos 

Antes de começar:
As sementes grandes e os caroços precisam 
ser removidos antes de começar a processar, 
para evitar danos ao conjunto eixo/lâminas 
ou às peneiras.
Isso inclui frutas como nectarinas, pêssegos, 
mangas, damascos, ameixas, cerejas, etc.

USANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não remova o aterramento do 
produto.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

10

1 Conecte o seu Extrator de Suco a 
uma tomada adequada e aterrada.

2 3Para fazer o suco, o bico de saída da 
polpa deve estar sempre empurrado 
para dentro, esta é a posição aberta. 
Quando o bico de saída da polpa 
estiver aberto, a polpa proveniente 
do processamento da fruta flui pelo 
bico de saída separando-se do suco.

Para fazer vitaminas ou molhos, 
certifique-se de que a trava de 
borracha do bico de saída de polpa 
esteja no lugar e que a peneira de 
vitaminas ou molhos esteja instalada. 
Puxe o bico de saída de polpa para 
fora, esta é a posição fechada. 
Quando o bico de saída da polpa 
estiver fechado, o suco e a fibra 
saem juntos como vitamina ou 
molho.

Polpa

Suco
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USANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO

4

5 6

Deslize o seletor de potência para   .

Insira os itens a serem processados 
no tubo de alimentação através do 
funil. Utilize o socador de alimentos 
para, lentamente, empurrá-los em 
direção da tigela
de sucos.

A polpa pode acumular-se obstruindo 
a peneira e o conjunto eixo/lâminas. 
Limpe o acúmulo, deslizando o 
seletor de potência para     e em 
seguida para      .

Perigo de Lâmina Giratória 

Use sempre o socador de alimentos. 

Mantenha os dedos longe de
aberturas. 

Mantenha fora do alcance de crianças.
 
O não cumprimento destas instruções 
pode resultar em amputação ou cortes.

Nota: O tempo máximo de uso contínuo 
do seu Extrator de Suco recomendado é de 
15 minutos. Deixe-o esfriar por 10-15 
minutos antes de voltar a usá-lo.
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DICAS IMPORTANTES

Dicas rápidas 

Antes de começar a fazer sucos: 

• Limpe cuidadosamente as frutas e 
vegetais, certifique-se de que estejam 
livres de terra, folhas e talos. Folhas 
muito pequenas como as de morangos, 
não precisam ser retiradas. 

• Para evitar danificar o seu Extrator de 
Suco, não processe frutas ou vegetais 
congelados. Para obter um melhor 
desempenho, sempre utilize frutas e 
vegetais frescos.

• Remova sementes grandes e caroços 
antes de começar a processar, para 
evitar danos ao conjunto eixo/lâminas 
ou às peneiras. Isso inclui frutas 
como nectarinas, pêssegos, mangas, 
damascos, ameixas, cerejas, etc.

• Sempre descasque frutas que contenham 
cascas duras ou não comestíveis.

 Por exemplo, mangas, frutas cítricas, 
melões e abacaxis.

• Alguns vegetais como pepinos e 
abóboras não precisam ser descascados 
antes, dependendo da suavidade da 
casca e dos requisitos da receita.

 Deixar as peles e as cascas pode alterar
 a cor e o sabor dos sucos. 

Durante a produção de sucos: 

• Para obter melhores resultados, insira 
um pedaço de fruta ou vegetal de cada 
vez. 

• Quando estiver processando aipo com 
outras frutas ou vegetais, recomenda-
se intercalar o aipo com os outros 

alimentos, para evitar o acúmulo de polpa 
na tigela de suco.

• Quando estiver processando folhas verdes 
como espinafre e couve, recomenda-se 
intercalar com frutas e vegetais que 
contenham mais água ou fibras na sua 
polpa, isso ajuda no fluxo e rendimento 
do suco.

• Não processe bananas.

• Para diminuir o acúmulo de espuma e 
sementes/partículas no seu suco, utilize 
a peneira de espuma para reter estes 
sedimentos.

 

Após a produção de sucos:  

A polpa pode ser utilizada em outras 
receitas, como compostagem para o seu 
jardim ou ser descartada.  

Para uma limpeza fácil:  

• Logo após o uso, limpe sempre o 
seu Extrator de Suco, para evitar o 
ressecamento dos resíduos de sucos e

 da polpa no produto.

• Imediatamente após cada uso, enxágue 
as partes móveis e os acessórios do seu 
Extrator de Suco em água quente para 
remover resíduos de polpa e sucos.

 Utilize a escova de limpeza para remover 
os resíduos da peneira.

 Deixe as peças secarem naturalmente.

• Para a limpeza completa de seu Extrator 
de Suco, leia o item “Cuidados e 
Limpeza”.

12
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USANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO

4

5 6

Deslize o seletor de potência para   .

Insira os itens a serem processados 
no tubo de alimentação através do 
funil. Utilize o socador de alimentos 
para, lentamente, empurrá-los em 
direção da tigela
de sucos.

A polpa pode acumular-se obstruindo 
a peneira e o conjunto eixo/lâminas. 
Limpe o acúmulo, deslizando o 
seletor de potência para     e em 
seguida para      .

Perigo de Lâmina Giratória 

Use sempre o socador de alimentos. 

Mantenha os dedos longe de
aberturas. 

Mantenha fora do alcance de crianças.
 
O não cumprimento destas instruções 
pode resultar em amputação ou cortes.

Nota: O tempo máximo de uso contínuo 
do seu Extrator de Suco recomendado é de 
15 minutos. Deixe-o esfriar por 10-15 
minutos antes de voltar a usá-lo.

Manual W10670861B.indd   11 11/05/15   11:14

DICAS IMPORTANTES

Dicas rápidas 

Antes de começar a fazer sucos: 

• Limpe cuidadosamente as frutas e 
vegetais, certifique-se de que estejam 
livres de terra, folhas e talos. Folhas 
muito pequenas como as de morangos, 
não precisam ser retiradas. 

• Para evitar danificar o seu Extrator de 
Suco, não processe frutas ou vegetais 
congelados. Para obter um melhor 
desempenho, sempre utilize frutas e 
vegetais frescos.

• Remova sementes grandes e caroços 
antes de começar a processar, para 
evitar danos ao conjunto eixo/lâminas 
ou às peneiras. Isso inclui frutas 
como nectarinas, pêssegos, mangas, 
damascos, ameixas, cerejas, etc.

• Sempre descasque frutas que contenham 
cascas duras ou não comestíveis.

 Por exemplo, mangas, frutas cítricas, 
melões e abacaxis.

• Alguns vegetais como pepinos e 
abóboras não precisam ser descascados 
antes, dependendo da suavidade da 
casca e dos requisitos da receita.

 Deixar as peles e as cascas pode alterar
 a cor e o sabor dos sucos. 

Durante a produção de sucos: 

• Para obter melhores resultados, insira 
um pedaço de fruta ou vegetal de cada 
vez. 

• Quando estiver processando aipo com 
outras frutas ou vegetais, recomenda-
se intercalar o aipo com os outros 

alimentos, para evitar o acúmulo de polpa 
na tigela de suco.

• Quando estiver processando folhas verdes 
como espinafre e couve, recomenda-se 
intercalar com frutas e vegetais que 
contenham mais água ou fibras na sua 
polpa, isso ajuda no fluxo e rendimento 
do suco.

• Não processe bananas.

• Para diminuir o acúmulo de espuma e 
sementes/partículas no seu suco, utilize 
a peneira de espuma para reter estes 
sedimentos.

 

Após a produção de sucos:  

A polpa pode ser utilizada em outras 
receitas, como compostagem para o seu 
jardim ou ser descartada.  

Para uma limpeza fácil:  

• Logo após o uso, limpe sempre o 
seu Extrator de Suco, para evitar o 
ressecamento dos resíduos de sucos e

 da polpa no produto.

• Imediatamente após cada uso, enxágue 
as partes móveis e os acessórios do seu 
Extrator de Suco em água quente para 
remover resíduos de polpa e sucos.

 Utilize a escova de limpeza para remover 
os resíduos da peneira.

 Deixe as peças secarem naturalmente.

• Para a limpeza completa de seu Extrator 
de Suco, leia o item “Cuidados e 
Limpeza”.

12
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Risco de Choque Elétrico
Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não remova o aterramento do 
produto.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

O Extrator de Suco não funciona.

• Confira se o Extrator de Suco está 
montado corretamente. Veja item 
”Montando o Extrator de Suco de Máxima 
Extração”.

• Verifique se existe acúmulo de polpa na 
peneira. O acúmulo de polpa na peneira 
pode afetar o desempenho e deve ser 
removido. Veja item “Limpando o Extrator 
de Suco de Máxima Extração”.

• O Extrator de Suco pode estar obstruído. 
Desligue-o e mude a direção. Desligue 
o Extrator de Suco novamente, retire o 
plugue da tomada e retire a tampa para 
remover a polpa acumulada. Veja item 
“Limpando o Extrator de Suco de Máxima 
Extração”.

Se o problema não puder ser corrigido: 
Entre em contato com o Serviço de 
Assistência Técnica. Não retorne o Extrator 
de Suco ao revendedor, pois os revendedores 
não fornecem este serviço. O número de 
série do produto encontra-se na parte de 
baixo do corpo do Extrator de Suco.

O suco não escoa suficientemente ou está escoando pelo bico de saída 
de polpa.

O Extrator de Suco faz ruídos durante o funcionamento.

14

5 Todas as outras peças e acessórios, exceto o corpo do Extrator de Suco, podem ser 
lavados em lava-louças.

• Verifique se o Extrator de Suco está 
conectado a uma tomada adequada e 

 aterrada. Verifique se o disjuntor ou
 difusor do circuito elétrico estão 

funcionando corretamente e certifique-se 
de que o circuito esteja fechado.

• Verifique se a trava de borracha do bico de saída de polpa está posicionada corretamente. 
Veja o item “Usando o Extrator de Suco de Máxima Extração”.

• Alguns ruídos são normais durante o funcionamento do Extrator de Suco.

• O produto pode tremer durante o funcionamento. É sinal de que o motor está 
funcionando corretamente.
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CUIDADOS E LIMPEZA

Importante: Para evitar danos ao produto, não coloque o corpo do Extrator de Suco 
dentro da água ou outros líquidos. As peças e acessórios podem ser lavados em lava-louças.

Antes de limpar o seu Extrator de Suco certifique-se de desligá-lo e retirar o plugue da 
tomada.

1

3

2

4

Desmontando a tigela de suco: 
Remova a tampa e o conjunto eixo/
lâminas. Retire a peneira e o porta-
peneira da tigela de suco e separe-os.

Limpe o corpo do Extrator de Suco 
com água morna e sabão neutro e 
seque com um pano limpo e macio. 
Nunca utilize produtos abrasivos 
(sapólios, pastas, etc.) e nem 
esponjas metálicas ou escovas na 
limpeza no seu produto, pois podem 
danificá-lo. Para evitar danos ao 
produto não coloque o corpo do 
Extrator de Suco, dentro da água ou 
outros líquidos ou na lava-louças.

Desmontando o bico de saída de 
polpa para limpeza: Puxe a trava 
de borracha do bico de saída de 
polpa. Pressione a trava e deslize-a 
para o centro da tigela de suco.

Utilize a escova de limpeza com 
sabão neutro e água morna, para 
remover os resíduos de alimentos nas 
peneiras.

13

Limpando o Extrator de Suco de Máxima Extração 

Nota: Pode escorrer um pouco de suco pelo bico de saída de suco. A grade de 
gotejamento e a bandeja coletora podem ser removidas para limpeza em lava-louças.
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS
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remover a polpa acumulada. Veja item 
“Limpando o Extrator de Suco de Máxima 
Extração”.

Se o problema não puder ser corrigido: 
Entre em contato com o Serviço de 
Assistência Técnica. Não retorne o Extrator 
de Suco ao revendedor, pois os revendedores 
não fornecem este serviço. O número de 
série do produto encontra-se na parte de 
baixo do corpo do Extrator de Suco.

O suco não escoa suficientemente ou está escoando pelo bico de saída 
de polpa.
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5 Todas as outras peças e acessórios, exceto o corpo do Extrator de Suco, podem ser 
lavados em lava-louças.

• Verifique se o Extrator de Suco está 
conectado a uma tomada adequada e 

 aterrada. Verifique se o disjuntor ou
 difusor do circuito elétrico estão 

funcionando corretamente e certifique-se 
de que o circuito esteja fechado.

• Verifique se a trava de borracha do bico de saída de polpa está posicionada corretamente. 
Veja o item “Usando o Extrator de Suco de Máxima Extração”.

• Alguns ruídos são normais durante o funcionamento do Extrator de Suco.

• O produto pode tremer durante o funcionamento. É sinal de que o motor está 
funcionando corretamente.
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CUIDADOS E LIMPEZA

Importante: Para evitar danos ao produto, não coloque o corpo do Extrator de Suco 
dentro da água ou outros líquidos. As peças e acessórios podem ser lavados em lava-louças.

Antes de limpar o seu Extrator de Suco certifique-se de desligá-lo e retirar o plugue da 
tomada.
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Desmontando a tigela de suco: 
Remova a tampa e o conjunto eixo/
lâminas. Retire a peneira e o porta-
peneira da tigela de suco e separe-os.

Limpe o corpo do Extrator de Suco 
com água morna e sabão neutro e 
seque com um pano limpo e macio. 
Nunca utilize produtos abrasivos 
(sapólios, pastas, etc.) e nem 
esponjas metálicas ou escovas na 
limpeza no seu produto, pois podem 
danificá-lo. Para evitar danos ao 
produto não coloque o corpo do 
Extrator de Suco, dentro da água ou 
outros líquidos ou na lava-louças.

Desmontando o bico de saída de 
polpa para limpeza: Puxe a trava 
de borracha do bico de saída de 
polpa. Pressione a trava e deslize-a 
para o centro da tigela de suco.

Utilize a escova de limpeza com 
sabão neutro e água morna, para 
remover os resíduos de alimentos nas 
peneiras.
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Limpando o Extrator de Suco de Máxima Extração 

Nota: Pode escorrer um pouco de suco pelo bico de saída de suco. A grade de 
gotejamento e a bandeja coletora podem ser removidas para limpeza em lava-louças.
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Em caso de dúvidas ou de problemas no 
produto, entre em contato com a Central 
de Relacionamento KitchenAid.
Ao ligar, tenha em mãos o número do
modelo e o número de série do seu
Extrator de Suco.

Entre em contato com a Central de 
Relacionamento KitchenAid através dos 
números de telefone abaixo ou acesse o 
nosso site.

Capitais e Regiões Metropolitanas:
4004-1759

Demais Regiões: 0800-722-1759

www.kitchenaid.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO

54AJK oledoM

Dimensão sem embalagem (A x L x P) (mm)  454,6 x 292,1 x 172,7      

Dimensão com embalagem (A x L x P) (mm) 392,11 x 363,54 x 349,25 

721 )V( megatloV/oãsneT

06 )zH( aicnêuqerF

032 )W( aicnêtoP

2,2 )A( etnerroC

8,0 )sortil( emuloV

3,11 )gk( odiuqíl oseP

3,11 )gk( oturb oseP

DADOS TÉCNICOS
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NOTA: Para fins de ensaio de laborório considerar o tempo máximo de uso contínuo 
recomendado pelo fabricante (15 minutos) e a carga padrão 5 kg de cenoura encharcada.
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