
EVO
Tre BP 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).

Vysoká všestrannost a flexibilita
Uspokojte všechny chutě zákazníků současnou 
výrobou tradiční točené zmrzliny a mraženého 
jogurtu.

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



Tre BP AV EVO

www.eiskon.cz
Tre BP AV EVO is produced by Carpigiani with Quality System UNI EN ISO 9001.
All specifications mentioned must be considered approximate; Carpigiani reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.

Poskytuje obsluze všechny potřebné informace týkající se 
aktuálního stavu a výkonu stroje

Zabraňuje rozvrstvení směsi a vytváří hladkou konzistenci 
bez vytváření pěny

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

Možnost nastavení rychlosti výdeje zmrzliny pro každou 
výdejní páku samostatně

Optimalizuje a zesiluje chladící výkon a tím šetří el. energii.Výkonné chlazení válců

Umožňuje ohřev mrazícího válce a tím usnadňuje proces 
čištění

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

Zajistí ideálnístrukturu a kvalitu zmrzliny, nastavitelný nášleh 
v rozmezí od 40% do 80%

Pro snadnější čištění, maximální hygienu a spolehlivost

Inovativní EVO technologie umožňuje nastavení tuhosti 
zmrzliny pro každý válec zvlášť.Nezávislý chladící systém a nový software 

Vlastnosti Výhody

Druh 
zmrzliny

Plnění Hodinová
produkce

Kapacita
van

Kapacita 
válce

Příkon Jištění Elektrické 
propojení

Chlazení Plan Váha

(75gr porce)  lt lt kW A kg

Tre BP AV 
EVO

2 + 1 Nášlehové 
čerpadlo

480* 10 + 10 1,35 2,7 10 400/50/3 Vzduch/
Voda

R404 250

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

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

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

Volitelné příslušenství 

156,2 cm

50,9 cm

5 cm
30 cm

5 cm

69,2 cm76,3 cm

Celokovová nášlehová čerpadla (model P)

Odnímatelná hřídel

Interaktivní displej

Míchadla ve vanách

Celokovová míchadla

Nastavitelná rychlost výdeje zmrzliny

Čistění s ohřevem


