
EVO
Super Tre AV

Digitální výrobník točené
zmrzliny na 2 druhy + mix,
ve stojatém provedení na
kolečkách, s velkým 
výkonem a nášlehovými
čerpadly.

www.eiskon.cz

Nová technologie Carpigiani EVO 
zaručuje všestrannost a flexibilitu s 
velkou výrobní kapacitou.

Nová technologie EVO
Inovativní chladící systém, který umožňuje 
nastavení tuhosti zmrzliny nezávisle pro každý válec 
(umožňuje výrobu zcela odlišných typů zmrzlin - 
smetanová,sorbet)

Minimální zbytek směsi ve vanách 
( 0,2 l )
Minimalizace ztráty směsi při čištění

Nášleh a kontrola konzistence
Nezávislé nastavení konzistence zmrzliny pro 
každý válec samostatně, regulovatelný nášleh.



Super Tre AV EVO

www.eiskon.cz

Příchuť Plnění Hodinová
produkce

Kapacita
van

Kapacita
válce

Příkon Jištění Napájení Chlazení Chladivo Váha

Super Tre (75gr porce)  lt lt kW A kg
AV EVO

P
G

2 + 1 Nášlehové
Gravitační

650*
580*

11 + 11
16 + 16 1,75 5 16 400/50/3** Vzduch/

Voda
R404 280

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

Zabraňuje dělení směsi a vytváří hladkou konzistenci bez
vytváření pěnyMíchadla v horních vanách

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

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

Optimalizuje a zesiluje chladící výkon a tím šetří el.energiiVýkonné chlazení válců

Umožňuje ohřev mrazícího válce a tím usnaďňuje proces 
čištěníČištění s ohřevem

Jednolité míchadlo, snadné čištění, ideální pro výrobu 
mraženého jogurtu nebo sorbetůPOM spirálové míchadlo

Poskytuje obsluze všechny potřebné informace týkající se 
aktuálního stavu a výkonu strojeInteractivní displej

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

Inovativní EVO technologie umožňuje nastavení tuhosti 
zmrzliny pro každý válec zvlášť    Nezávislý chladící systém

Vlastnosti Výhody

Pro snadnější čištění, maximální hygienu a spolehlivostOdnímatelná hřídel

Přirozené přidání vzduchu umožňuje nášleh až 40%Gravitační plnění ( model G) 

Systém Teorema
Propojení stroje přes internet se servisním 
střediskem umožňuje provádět některé
zásahy online
 

Self closing device 
Umožňuje automatické uzavírání výdejních pák.
např. pokud dojde směs ve vanách, 
popř. odstavení stroje z provozu

Dry Filling System 
Umožňuje přípravu směsi přímo ve vanách.
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