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191

Barový stroj pro výrobu 
točené zmrzliny a 
mraženého jogurtu na 
1 příchuť. 
Jediný svého druhu.

www.eiskon.cz

Gravitační nebo s čerpadly, uspokojí 
všechny vaše potřeby.

Maximálně všestranný
Dává volnost všem vašim představám při vytváření 
jak klasické zmrzliny, tak i speciálních delikates a 
monoporcí.

Atraktivní vzhled
Nový čelní panel z nerezové oceli v kombinaci s 
dotykovým displejem.

Nášleh a kontrola tuhosti
Variabilní nastavení konzistence pro různé typy 
zmrzliny spolu s jednoduchým ovládáním nášlehu.

To je nový Carpigiani 191 steel



Autopasterizační cyklus 
Samočistící cyklus Carpigiani - stroj stačí 
vyčistit pouze 9x za rok

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

Nádstavce na výrobu monoporcí 
Jednoduchá montáž nádstavců pro tvorbu 
zmrzlinových dortů a desertů

Self-Closing systém
Systém automatického uzavírání výdejních 
pák. Pomáhá předcházet nechtěnému 
úniku zmrzliny 

Only You 
Možnost individuálního barevného 
provedení

Wash Kit 
Volitelná sprška pro zjednodušení 
procesu čištění 

Volitelné příslušenství

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

Prodlužují životnost čerpadel (čerpadlo pracuje jen tehdy, 
když je potřeba doplnit směs do mrazících válců)

Nezávislé motory pro čerpadla (P model)

Gravitační plnění umožňuje výrobu zmrzliny se zrníčky 
vhodné pro sorbety, nášleh do 40%

Gravitační plnění (G model)

Zabraňuje dělení směsi ve vanách a vytváří hladkou
konzistenci bez vytváření pěny

Míchadla ve vanách

Lehký a ohebný. Usnadňuje maniulaci a čistící procesGumový kryt vany

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

Možnost nastavení rychlosti výdeje zmrzliny pro každou výdejní 
páku samostatně

POM Spirálové míchadlo

Nastavitelná rychlost výdeje zmrzliny

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

Umožňuje rozpouštění zmrzliny ve válcích během čistícího cykluČištění s ohřevem

Díky inovativnímu systému můžeme stroje postavit vedle sebe a 
teplý vzduch jde komínem ven nahoru 

Vlastnosti Výhody

Příchuť Plnění Hodinová 
produkce

Kapacita 
van

Kapacita 
válce

Příkon Jištění Napájení Chlazení Chladivo Váha

(75gr porce)  lt lt kW A kg
191 STEEL

P
G

1 Čerpadlo
Gravitační

270*
230*

12
18 1,75 2,4 10 230/50/1** Vzduch/

Voda R404 140
130

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

83 cm

50,5 cm

5 cm

5 cm

75,5 cm

Zadní část stroje záleží na zvolené variantě 
chlazení. Vodní chlazení je bez komínu.

Zadní komín (vzduchem chlazená verze)


