
Kreativní zmrzlina
Nanuky
A mnohem víc...



FantaStick
Šokový mrazák pro nanuky a 
dorty

S tímto inovativním šokovým mrazákem 
z dílny Carpigiani je výroba lednáčků 
a zmrzlinových dortů snadná, rychlá a 
fantastická.

Snadná:
protože formy jsou pohodlě plněny 
vrchem.

Rychlá:
protože při plnění zůstávají formy 
ve stroji, a zchlazení je tak rychlejší a 
efektivnější.  

Fantastická:
protože díky nášlehu zůstává ledňák i přes 
nízkou teplotu -18°C krémový.

FantaStick nabízí profesionálům možnost 
volby - vrchní plnění pro inovativní 
produkty a skrze přední dveře pro 
standardní použití.    

FantaStick má 2 tvarované formy s celkovou kapacitou 48 
lednáčků. 

Každá forma obsahuje:
- 4 řady po 6 silikonoých formách - celkem 24 forem
- 4 nerezové vsuvy na formy
- 1 nerezová konstrukce s madly
- 1 držák pro správnou pozici špejlí

DŮVĚRYHODNÝ A KOMPLETNÍ

Šokové zmrazení pro lednáčky
(-35°C)
Šokové zmrazení pro zmrzlinu 
(-18°C)
Šokové zchlazení pro cukrářské produkty
(+3°C)

Kontrolní panel

Slouží ke zjištění teploty produktu hluboko v jádru, vyhřívaná 
pro snadnější čištění.

Sonda

Se sklopným nerezovým krytem pro snadnější číštění a 
dostupností k jednotlivým kompomentám.

Výparník



Abychom si byli jistí, že nanuky 
budou jemné na zkousnutí a 
zmrzlinové dorty snadné na krájení 
je důležité abychom dodrželi 
potřebný nášleh - vzduch ve 
zmrzlině tvoří nemrznoucí složku

Oba dva stroje mají speciální 
program, který pouze částečně 
zkrystalizuje zmrzlinovou směs 
a díky patentovaným čerpadlům 
Carpigiani přidá potřebný nášleh.

Polohustá směs nazývaná “crystal,” 
jde skrze hadici do plnící pistole - 
usnadňuje plnení do forem.

Po šokovém zchlazení ve Fantasticku 
směs dokončí krystalizační fázi 
a přemění se v gelato s vysokým 
nášlehem.

MasterStick a Mister Art jsou dva 
modely Carpigiani navržené pro 
zacházení se směsí, plnění forem a 
rychlou výrobu zmrzlinových dortů.

VŠESTRANNÝ A ERGONOMICKÝ

Díky dveřím s vrchním otvíráním 
lze snadno použít i pro semifreda 
či zmrzlinové dorty.

Silikonové formy se snadno umývají, možnost použití i v myčce.

Po ztuhnutí směsi je vyndání ze silikonových forem snadné.

Díky pistoli je plnění do silikonových forem snadné a rychlé.

Výdejní dvířka jsou opatřena manuální výdejní pákou přizpůsobenou pro připojení 
hadice od výdejní  pistole.

Přímý průtok směsi u obou strojů můžeme použít také pro následující speciality:

Master Stick pro milk-shake
Mister Art pro točenou zmrzlinu

Výdejní dvířka



Každý nanuk obsahuje 85ml produktu.

Zaoblený tvar demonstruje profesionální 
kvalitu.

Nanuk můžeme konzumovat buďto 
samotný, nebo jej můžeme dozdobit 
čokoládou a oříšky.

KVALITA A RYCHLOST NA ŠPEJLI

Nanuk s křupinkami

Nepřeberné množství variant

Pro zákazníky je to přidaná hodnota

Možnost prodeje take-away nebo přímé doručení

RYCHLOST AKREATIVITA

Výroba zmrzlinových dortů nebyla nikdy 
snažší.
Pomocí MasterStick a Mister Art plnící pistole 
je možné plnit směs do jakýhkoliv forem 
všech různých tvarů které následně umístíme 
do šokeru Fantastic. 

Každý dort je možné proměnit v mistrovské 
dílo doplněné o dekorace a barvy.

Vyjmutí dortu z formy

Finální zdobení ovocem nebo čokoládou

Dekorování pomocí potravinářských barev

Možnost prodeje take-away nebo přímé doručení



Technické specifikace

 

Kapacita forem 2

Každá forma 24x85 ml 
porce

Počet porcí/cyklus 48 porcí

Délka cyklu min 30

Teplota vzduchu C° -35/-40

Teplota produktu C° +3/-18

Napájení
Volt
Hz
Ph

230
50 - 60
1

Příkon kW 1,4

Chlazení Vzduch

Rozměry ŠxH cm 79 x 70

Výška V cm 85

Váha kg 130

Hodinová 
produkce/
85ml porce

530

Hodinová
produkce/
300ml shake

150

Čerpadla Ano

Kapacita Vany Lt 12

Napájení
Volt
Hz
Ph

400
50 
3

Příkon kW 2,0

Chlazení
Vzduch 
(Voda na 
vyžádání)

Rozměry ŠxH cm 50,5 x 75,5

Výška  V cm 91

Váha kg 140

Hodinová 
produkce
85ml porce

320

85g porce/hod   270

Kapacita 
pasterirázoru Lt 8,5 ÷ 11,5

Napájení
Volt
Hz
Ph

400
50
3

Příkon kW 2,4

Chlazení Vzduch nebo 
Voda

Rozměry 
Vzduch

ŠxH 
x V cm

50,5 x 75,5 
x 83

Rozměry 
Voda

ŠxH 
x V cm

50,5 x 67,5 
x 74

Váha kg 140

Výkon stroje je garantován do 25°C okolní teplory a max 20°C vody v kondenzátoru.
Množtví směsi/ cyklus a hodinová produkce se může lišit podle druhu použité receptury a okolních podmínek. 
 *Na vyžádání možnost změny chlazení na vzduch.
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