
K503

Výrobník točené zmrzliny 
na kolečkách.
Perfektní pro ty, kteří chtějí 
spolehlivý a výkonný stroj.
Příchuť evoluce

www.eiskon.cz

Stroj zaručující všestrannost a 
flexibilitu s vynikajícími výkony při 
produkci.

Dva motory a dva kompresory
Díky kombinaci dvou motorů a dvou kompresorů, 
vše nezávislé a ovládané jednotlivě, umožňuje 
používat pouze jednu stranu stroje.

Kontrola nášlehu a konzistence
Rozdílné nastavení konzistence pro nejrůznější 
druhy směsí.



K503

www.eiskon.cz
K503 vyroben společností Carpigiani za podmínek systému kvality UNI EN ISO 9001.
Všechny zmíněné specifikace musí být považovány za přibližné; 
Carpigiani si vyhrazuje právo upravovat bez upozornění informace považující za důležité. 
Distributor: Eiskon spol. s r.o., Sportovní 2a, 602 00 Brno, tel:+420541249620, info@eiskon.cz

Druh 
zmrzliny

Plnění Hodinová 
produkce

Kapacita
van

Capacita 
válce

Příkon Jištění Elektrické 
připojení

Chlazení Chladivo Hmotnost

(75gr porce)  lt lt kW A kg

K503 2 + 1 Čerpadlo 800* 20 + 20 1,75 5 16 400/50/3** Vzduch/
Voda

R404 280

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

Zabraňují dělení směsi ve vanách a vytvářejí hladkou konzistenci 
směsi bez pěny

Míchadla ve vanách

Prevent product stratification and helps to reduce foam by 
maintaining a fluid consistencyTank agitators

Možnost nastavení rychlosti výdeje zmrzliny pro každou 
výdejní páku samostatně

Nastavitelná rychlost výdeje zmrzliny

Dva dávkovače na teplé toppingy a dvě kryté
nádoby pro studené toppingyDávkovač a kryté nádoby pro topping

Optimalizuje a zesiluje chladící výkon, snižuje el. spotřebu a 
umožňuje práci i s minimem směsi ve vanách

Výkonné chlazení válců

Umožňuje ohřev mrazícího válce a tím usnadňuje proces čištěníČištění s ohřevem

Vysoce efektivní míchadla s dvojitou spirálou a protimíchadlem 
pro vytvoření krémové zmrzliny

Celokovová míchadla (model P)

Stroj se ovládá pomocí nového dotykového displejeDotykový displej

Zajistí ideální strukturu a kvalitu zmrzliny, nastavitelný nášleh 
v rozmezí od 40% do 80%Celokovová nášlehová čerpadla (model P)

Nezávislé válce umožňují současnou produkci různých týpů 
zmrzlin popř. jednu stranu zcela vypnout    Nezávislé chladící okruhy, nezávislé motory

Vlastnosti Výhody

Pro jednoduší čištění stroje, maximální hygienu a spolehlivostDemontovatelný hřídel čerpadla

Self closing device 
Systém automatického uzavírání výdejních
pák. Pomáhá předcházet nechtěnému
úniku zmrzliny
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