
Soft&Go

Výrobník točené 
zmrzliny
a mraženého 
jogurtu
v barovém 
provedení 

www.eiskon.cz

Vybanven nášlehovým peristaltickým
čerpadlem, snadná a rychlá údržba

Kompaktní stroj
Perfektní pro všechny obchody s omezeným 
prostorem. Dokonce i v restauracích a kavárnách 
je nyní možné ochutnat výbornou zmrzlinu a 
mražený jogurt

Efektivní
Vyrábí výborné krémové zmrzliny, ovocné sorbety 
i čerstvý mražený jogurt

PLUS



Soft&Go PLUS

www.eiskon.cz
Soft&Go 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

Druhy 
zmrzliny

Plnění Hodinová pro-
dukce

Kapacita
vany

Příkon Jištění Elektrické 
připojení

Chlazení Chladivo Hmotnost

(70gr porce) lt kW A kg

Soft&Go PLUS 1 Peristaltické 
čerpadlo

180* 5 1,8 16 230/50/1** Vzduch R404 88

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

Stroj Soft & go vás bude informovat o: teplotě směsi, konzistenci, stavu produktu a 
stavu směsi ve vaně

Multifunční panel

Upozornění: nedostatek směsi, chyba plnění směsí, otevřená dvířka chlazení, potřeba 
odmražení a čištění strojeSystém upozornění

Přední chladící vana s praktickým odnímatelnou nádobouPřední plnění směsi

Vertikální ventilace s bočním nasáváním vzduchu a vrchním vyfukovánímVzduchem chlazený

Velmi snadné plnění přímo z přední části stroje. Vše co musíte udělat, je otevřít 
dvířka a nalít směs do vaničkyPřední plnění směsí

Vlastnosti Výhody
z Možnost plnění válce přímo z originálních krabic se směsí (5 lt max 

“bag in box” systém)Možnost použití systému “bag in box”

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.

Volitelné příslušenství

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

Umožňuje ohřev mrazícího válce a tím usnadňuje proces čištěníČištění s ohřevem
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