
Barový stroj pro 
výrobu točené 
zmrzliny a mraženého 
jogurtu na 2 příchutě.
Ochutnej Evoluci

www.eiskon.cz

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

Nová technologie EVO
Inovatovní 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.

Atraktivní vzhled
Stroj může být přizpůsoben na jakékoliv přání 
zákazníka díky novému modernímu panelu.
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Inovativní EVO technologie umožňuje nastavení tuhosti pro 
každý válec zvlášť.Nezávislý chladící systém s novým softwarem

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

Vysoce účinné míchadla s dvojitou spirálou a protimíchadlem 
zajišťují jemnou a krémovou zmrzlinu

Celokovová nerezová míchadla (P model)

Optimalizuje a zesiluje chladící výkon a tím šetří el. energii

Vlastnosti Výhody

Příchuť Plnění Hodinová 
produkce

Kapacita
van

Kapacita
válce

Příkon
 

Jištění Napájení Chlazení Chladivo Váha

(75gr porce)  lt lt kW A kg
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2 + 1 Čerpadlo
Gravitační
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Systém Teorema
Propojení stroje přes internet se servisním 
střediskem umožňuje provádět některé 
zásahy online. 

Only You 
Možnost vlastního barevného 
provedení. 

Volitelné příslušenství

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

Gravitační plnění (G model) Gravitační plnění umožňuje výrobu zmrzliny se zrníčky 
vhodné pro sorbety, nášleh do 40%

POM Spirálové míchadlo Jednolité míchadlo, snadné čištění, ideální pro výrobu 
mraženého jogurtu nebo sorbetů

Nastavitelná rychlost výdeje zmrzliny Možnost nastavení rychlosti výdeje zmrzliny pro každou
výdejní páku samostatně

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

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

Výkonné chlazení válců


