
153

Výrobník točené zmrzliny 
a mraženého jogurtu v 
barovém provedení s 
čerpadly.
Praktický

www.eiskon.cz

Vybanoven nášlehovým peristaltickým 
čerpadlem, snadná a rychlá údržba

Maximální všestranost
Dejte prostor vaší fantazii a vytvořte  
zmrzlinové poháry stejně jako delikatesy a 
monoporce

Atraktivní
Dostupný ve dvou barvách, celý bílý nebo celý 
černý, stroj může být přizpůsoben stylu vašeho 
obchodu

Praktický
Vybaven předním chladícím boxem  
a prakticky odnímatelným zásobníkem

PLUS



153 PLUS

www.eiskon.cz

153 Plus je vyráběno společností Carpigiani se systémem kvality UNI EN ISO 9001.
Všechny uvedené specifikace musí být považovány za přibližné;  
Distributor: Eiskon spol. s r.o., Sportovní 2a, 602 00 Brno, tel.: +420541249620, info@eiskon.cz

Příchutě Plnění Hodinová 
produkce

Kapacita
van

Kapacita
Válce

Příkon Jištění Napájení Chlazení Chladivo Váha

(75gr porce)  lt lt kW A kg

153 PLUS 2+1 Peristaltické 
čerpadlo

200* 2x5 1,35 2,5 10 230/50/1** Vzduch R404 120

* Hodinová produkce se může lišit dle použité směsi a okolních podmínek ** na vyžádání možnost změny napětí

Nezávislé válce umožňují současnou produkci různých typů 
zmrzlin popř. jednu stranu stroje zcela vypnoutNezávislé chladící okruhy, nezávislé motory

Používání válců nezávisle jeden na druhémVšestrannost

Optimalizuje a zesiluje chladící výkon a tím šetří energiiVýkonné chlazení válců

Snadné a rychlé čištění strojePeristaltická čerpadla

Vlastnosti Výhody

Možnost nastavení rychlostí výdeje zmrzliny pro každou výdejní 
páku samostatněNastavitelná rychlost výdeje zmrzliny

Přední chladící vana s prakticky odnímatelnou nádobouPřední plnění směsi

Možnost plnění válce přímo z originálních krabic se směsí (5 lt max 
“bag in box” systém)

Možnost použití systému “bag in box”

Díky inovativnímu systému můžete stroje postavit vedle sebe 
a teplý vzduch je veden komínkem vzhůruZadní komín (vzduchem chlazená verze)

Obsluha stroje může snadno nastavit nášleh přímo na 
ovládacím paneluNastavení nášlehu přímo na displeji

Umožňuje rozpuštění zmrzliny ve válcích během čistícího cykluČištění s ohřevem

Systém Teorema
Propojení stroje přes internet se servisním 
střediskem umožňuje provádět nekteré zásashy 
online
Nádstavce na výrobu monoporcí 
Jednoduchá montáž nádstavců pro tvorbu 
zmrzlinových dortů a desertů

Samouzavírací zařízení 
Umožňuje automatické uzavírání výdejních pák. 
Pomáhá předcházet nechtěnému úniku zmrzliny. 
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