
Stroj pro výrobu shaků s 
nášlehovým čerpadlem. 
Ideální pro smetanové 
nebo ochucené mléčné 
koktejly 

Je kompaktní, má
atraktivní vzhled a záručuje 
perfektní výsledný produkt

I přes malé rozměry stroje, je jeho výkon lepší než 
mají ostatní stroje ve stejné kategorii.

Díky zubovému čerpadlu můžete měnit nášleh 
shaku i během výroby.

Je nejmenší ve své kategorii.
Vybaven autopasterizačním cyklem.
Inovativním kondenzační systémem.

SP
191 K

carpigiani.com



Optimalizuje a zesiluje chladící výkon, šetří elektrickou spotřebu, umožňuje 
práci  i s minimem směsi ve vanáchVýkonné chlazení válců

Dovoluje umístit stroj k zadní stěně popř. instalovat stroje ke stěně
  
   Komín pro odtah vzduchu

Poskytuje obsluze všechny potřebné informace týkající se
aktuálního stavu a výkonu stroje

a
   Interaktivní display

Zabraňuje dělení směsi ve vanách a vytváří hladkou
konzistenci bez vytváření pěny   Míchadla ve vanách

Automatické zavíraní výdejních pák, ideální pro prodej typu
self servis   Samozavírací páky

Možnost nastavení rychlosti výdeje zmrzliny na výdejní páce

Velká kpacita mrazícího válce pro zachování optimálního výkonu

Nastavitelná rychlost výdeje zmrzliny

Velký mrazící válec

Samočistící cyklus Carpigiani - stroj stačí
vyčistit pouze 9 x za rok

 
  Autopasterizace

Umožňuje ohřev mrazícího válce a tím usnadňuje proces
čištění  Čištění s ohřevem

Vlastnosti Výhody

Druh 
zmrzliny

Plnění Hodinová 
produkce

Kapacita van Kapacita 
válce

Příkon Fáze Napětí Chlazení Chladivo Váha

(16oz / 0,4lt)  lt  lt kW A V / Hz / ph kg
191 K SP

P
G

1 Čerpadlo
Gravitační

130* 12
16 7 2,4

2,2 10 400/50/3** Vzduch/
voda

R404 170
143

*Hodinová produkce se může lišit podle druhu použité receptury a okolních podmínek 

191 K SP

Distributor: Eiskon spol. s r.o., Karásek 1g, 621 00 Brno, tel.: +420541249620, info@eiskon.cz                                                               www.eiskon.cz
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Systém teorema
Propojení stroje přes internet se servisním
střediskem umožňuje provádět některé
servisní zásahy přes internet
Mixér  
Integrovaný mixér pro promíchání se sirupem 

Volitelné příslušenství


