
Mixér a homogenizér pro přípravu
tradiční zmrzlinové směsi.
A mnohem víc…



V moderní zmrzlinárně je Carpigiani Turbomix nepostradatelným nástrojem pro přípravu všech druhů směsí.
Může být použit pro šlehání, míchání, emulgování a rozdrcení suchých nebo vláknitých ingredencí. Díky dokonalému rozmělnění 
tuků dosáhneme optimální a homogenní směsi.
Kromě užitečného nástroje pro přípravu zmrzlinových směsí je také velice užitečným pomocníkem v cukrářské výrobě. Dá se použít 
k míchání a emulgování hustých směsí či k výrobě dalších potravin používaných v chemickém, zdravotnickém a kosmetickém 
průmyslu.
Mixér má jednoduchý úchyt pro aretaci ramene.Silný motor s možností regulace otáček,vertikálně krouživý pohyb, dva emulgátory, 
kutr a nerezový kbelík jako přísllušenství.

Pracovní časy
Pro umíchání 5l klasické směsi na zmrzlinový základ je potřeba 30 vteřin.
Pro dokonalé spojení 5l směsi se studeným mlékem nebo vodou je potřeba 60 vteřin.
Pro výrobu 5l speciálního základu z různých druhů surovin je potřeba 120 vteřin.

Emulgátor na krém
Tento emulgátor je ideální k promíchání 
klasických zmrzlinových směsí, které mo-
hou být tučné, husté a cukernaté. Vysoké 
otáčky a tvar rotoru přinášejí rychlou 
emulgaci připravované směsi a zanechají 
dokonalou vůni a krémovou chuť.

Emulgátor na ovoce
Ideální k rozvíření a promixování kousků 
čerstvého nebo zamraženého ovoce, 
stejně tak jako k rozmíchání ovocného 
pyré. V případě základů na vodní bázi je 
ideálním pomocníkem při vmíchávání 
cukrů či stabilizátorů.

Volitelný kutr
Rotační mixér schopný rozsekat i oprav-
du velké kusy ovoce jako celé jablka či 
hrušky. V kombinaci s emulgátory se 
stává nenahraditelným pomocníkem v 
přípravě čerstvého pyré.



Vertikální ponor
V případě, že je potřeba promíchat různé 
množství směsi, je k dispozici stavitelný 
ponor v rozmezí 40cm. Díky jednoduch-
ému protizávaží je pohyb nahoru a dolů 
snadný. Ve zvolené výšce lze pak snadno 
zaaretovat pomocí páčky.

Horizontální pohyb
S Turbomixem můžete snadno provádět i 
krouživé pohyby které jsou díky madlům 
opravdu snadné. Zamezíme tím, aby na 
stěnách kbelíku zůstávala nerozmíchaná 
směs. Horizontální pohyb je možný v 
rozmězí 25cm.

Ovládací panel
Zde jsou všechny ovládací prvky Turbo-
mixu. Tlačítko zap/vyp, časovač pro nas-
tavení doby míchání a LED signalizace 
aktuálního počtu otáček. Po stlačení 
nouzového tlačítka se celý chod stroje 
okamžitě zastaví.

40 cm.

25 cm.



Dealer

Obouruční ovládání
Pro maximální bezpečnost při práci. Spustí se pouze tehdy, 
když jsou obě ruce obsluhy na ovládacích madlech. Zařízení 
spustíme současným přidržením obou madel. Po 10 vteřinách 
přímeho kontaktu rukou zařízení zapípá a rozsvítí se kontrolka 
která značí, že zařízení již může pracovat samo automaticky. 
V tento okamžik již můžete sundat ruce z madel.
Zařízení automaticky dokonči přednastavený program a 
obsluha se může věnovat dalším aktivitám.
Regulace rychlosti otáček je snadná díky dotykovému ovládání 
- stačí pohyb palcem. 

Technické parametry

Otáčky motoru 3.000 - 12.000

Rychlost rotoru cca 22 m/sec

Minimální množství smesi/cyklus 3 litry*

Maximální množství směsi/cykluls 15 litrů

Napětí Volt 230 / Hz 50-60

Příkon kW 0.75

Rozměry W x D x H (min.) cm. 44 x 50 x 76

Rozměry W x D x H (max) cm. 44 x 50 x 114

Váha kg 65

* s vhodnou nádobou lze i menší množství

Distributor: Eiskon spol. s r.o., Sportovní 2a, 602 00 Brno, tel:+420541249620, info@eiskon.cz

Výměnné emulgátory
Díky jednoduché matici pod 
motorem  je výměna snad-
ná a rychlá. Díl mezi mo-
torem a rotorem je plastový, 
usnadňuje výměnu a zároveň 
chrání zařízení před ne-
správným použitím. Na konci 
pracovního dne je potřeba 
emulgátory rozebrat a umýt.

Možnost kbelíku
Jedná se o nerezový kbelík s 
kapacitou 15litrů. Vysoce hy-
gienický materiál kónického 
tvaru umožní směsi dokonalé 
promíchání. Díky přesným 
rozměrům je tento kbelík ve-
lice vhodným a užitečným 
příslušenstvím.

44 cm.
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