Rozšiřte svoji prodejnu
o čerstvou zmrzlinu

Jeden stroj s mrazícím i ohřívacím
cyklem, který umožňuje míchat
ingredience přímo ve stroji.

Jste “Ready” ?
Udělejte čerstvou zmrzlinu z těchto přísad:

Výkon

Stroj míchá, ohřívá a mrazí, a to vše v jednom válci.

Tekuté směsi:
TŘI automatické programy na:
smetanovou zmrzlinu, ovocnou zmrzlinu a sorbet, granitu

Ergonomie

Během plnění směsi i vypouštění zmrzliny může
obsluha pracovat pohodlně ve vzpřímené poloze
těla. Veškerá tlačítka jsou navíc snadno dostupná, i
když je krycí víčko otevřené.

Práškové směsi a směsi ve formě pasty:
Bezpečnost

Zaoblené rohy ze všech stran stroje zajišťují vysokou
míru bezpečnosti pro obsluhu.

ŠEST automatických programů, tři s ohřevem, tři za studena.
Se systémem Dry Filling se práškové směsi nasypou do stroje
a stroj automaticky nadávkuje potřebné množství vody úspora práce i zabránění chyb při přípravě směsi.

Hygiena

Válec je možné umýt při vysoké teplotě.
Nerezové dveře, míchadlo a navaděč zmrzliny jsou
odnímatelné, což usnadňuje jejich čištění.

Úspora

Technologie Ready umožňuje realizovat kompletní
proces výroby zmrzliny pouze v jednom stroji.

Recepty vyžadující pasterizaci:
Směs je ohřívána uvnitř stroje na teplotu nastavenou
obsluhou (max 90°C) a poté je automaticky vymražena ve
zmrzlinu.

Výrobní cykly
Ready Vám řekne, kdy je zmrzlina
hotová

Tři automatické výrobní cykly:
1. Za studena pro tekuté směsi
2. S ohřevem a za studena pro směsi vyžadující přidání tekutiny
3. S ohřevem až na 90°C
Po nalití směsi do nálevky stiskněte příslušné tlačítko - výroba zmrzliny
tímto začíná.

Technická specifikace
Hodinová
produkce

Ready
20 30 DF
Ready
30 45 DF

Kapacita/
cyklus

Elektrické
připojení

Příkon

Fáze

Rozměry
cm

Hmotnost

Šířka Hloubka Výška

kg

Chlazení

Max.
kg
5

Volty

Hz

Ph

kW

A

28/40

Min.
kg
3

400

50

3

4

12

Water

52

65

140

250

42/60

3,5

7,5

400

50

3

5,2

16

Water

52

65

140

290

kg

Litry

20/30
30/45

Produkce se může lišit podle použité receptury. Hodnoty jsou platné do 25°C okolní teploty v místnosti
a 20°C vody v kondenzátoru.

Po zaznění zvukového signálu otevřte vypouštěcí
dvířka a stiskněte vypouštěcí tlačítko. Čerstvá zmrzlina
je připravena ke konzumaci.

Čerstvá zmrzlina ve vašem obchodě:
Obchod v obchodě: rozšiřte svůj sortiment přidáním několika druhů čerstvé zmrzliny,
zvýší se vám prodej a počet zákazníků.

Zmrzlinu můžete vyrábět rychle a
kdykoliv ji budete potřebovat

Vy se rozhodnete kdy a kolik zmrzliny vyrobíte, čímž zajistíte, že zmrzlina
bude vždy čerstvá a nedojde k žádným ztrátám.

Zmrzlinu můžete vyrábět přímo před
zákazníkem.

Výroba zmrzliny přímo před zákazníkem zaručuje její čerstvost.

Minimalizujete výrobní náklady

Přesná denní produkce minimalizuje náklady na skladování.

Čerstvá zmrzlina ve Vaší prodejně
Jednoduchý start: díky potenciálu stroje Ready můžete vyrábět a prodávat čerstvou
zmrzlinu každý den, jednoduše a ekonomicky.

Jednoduché řešení
Použitím předchystaných směsí, tekutých, práškových nebo ve formě
pasty, máte zaručen široký výběr příchutí.

Ekonomické řešení
Můžete začít s podnikáním s minimálními investicemi vzhledem k
prodejní ploše.

Rozšiřitelnost
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Můžete snadno zvýšit produkci zmrzliny, aniž byste museli nahradit stroj
Ready. Prostě jen přidejte další zařízení.

