
Maestro HE 
High Efficiency. Magnificent.



MAESTRO VE 
ZMRZLINÁRNĚ

Technologie MAESTRO je patentovaná.  
V Maestro, je teplo a chlad vyráběno 
prostřednicvím chladícího kompreosru 
a čtyř integrovaných okruhů, které 
všechny řídí  Hot-Cold-Dynamic® systém.

Maestro využívá všech zkušeností stroje   
Carpigiani Labotronic, nejpopulárnějšího 
výrobníku kopečkové zmrzliny na světě.

 Hot-Cold-Dynamic®  
systém reguluje chladící plyn v 
závislosti  na množství a kvalitě 
produktu, který se právě připravuje 
- zmrzlina, granita, sorbet...  

Programů na zmrzlinu

přidružených programů k přípravě 
řemeslné zmrzliny   

programy na výrobu sicilské granity a 
kremolády   

programů na výrobu toppingů,
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Chladí i mrazi  

Gelato Excellent
Zmrzlina má  optimální strukturu, je jemná a roztíratelná,vhodná i k dlouhému 
vystavování ve vitríně. Program  umožňuje i  výrobu  velmi malého množství  
(1/4 max. produkce ) .

Gelato Speed
Rychlá výroba, zmrzlina má dobrou strukturu a je krémová pripravená pro 
šokové zamražení,  

Gelato Hard
Při použití tohoto programu je zmrzlina tužší, velmi kompaktní a suchá, ideální 
pro toho, kdo servíruje zmrzlinu kleštěmi. 

Sicilská granita
Míchaldo se otáčí v pomalých 
otáčkách a vyrábí perfektní 
kávovou, citrónovou a ovocnou 
jemnou granitu podle tradičního 
sicilského receptu  .

Ovocná cremolada
Homogenní krystalizace vody 
společně s ovocem a cukrem  
pro výrobu ovocného krému 

Omáčky a toppingy
 S tímto programem se vyrábějí 
salsy a toppingy na zdobení 
zmrzliny

Čokoládová salsa
Krémová salsa
Ovocná  salsa
Čokoládový topping
Krémový topping
Ovocný topping

Gelato Garnish
 Program usnadňuje výrobu zmrzliny 
“ cremino”. Je možné vypustit do vaničky 
pouze část zmrzliny, zbytek nechat ve 
stroji . Stoj udržuje zmrzlinu  v konstantní 
konzistenci tak, aby bylo možné po zatuhnutí 
protírací vrstvy ihned vypustit další část  
zmrzliny  pro zdobení ” cremino”.

Gelato Simply 
S tímto programem obsluha používá 
jeden ze tří již přednastavených 
výrobních cyklů  pro výrobu smetanové 
zmrzliny, ovocné či sorbetu  

Gelato Hot
Směs je zpracovávána přímo ve válci, kde 
je zahřívána, pasterizována a následně i 
vymražena 

Gelato Hot Age
Při tomto programu probíhá proce 
pasterizace a zrání, následně výroba. 

Gelato Manual
Obsluha může v průběhu výroby měnit 
rychlosti otáček míchadla a tím řídit  a 
ovlivňovat výrobní proces.  



MAESTRO  V CUKRÁRNĚ 
A V PRALINKÁRNĚ  

Maestro taktéž využívá všech zkušeností 
stroje Pastochef, nejpopulárnější 
výrobík cukrářských krémů na světě. Je 
nepostradatelný pro automatizovanou 
výrobu sladkých specialit, které vyžadují 
detailní dodržení výrobního procesu a 
přesné hlídání teploty, obzvláště pak při 
temperaci čokolády.

speciálních programů pro výrobu 
desertů  a zmrzliny

Hot-Cold-Dynamic® systém  reguluje 
horký plyn s maximální přesností 
v závislosti na připravovaném 
produktu , aniž by docházelo k  
připalování  a tvorbě krusty, pro  
přípravu vysoce kvalitníích krémů, 
omáček a čokoládových deliktes  

CUKRÁŘSKÝCH PROGRAMŮ

programů na výrobu odlišných
cukrářských krémů

programů pro zpracování čokolády
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 Ohřev a vaření

CUKRÁŘSKÉ KRÉMY
Příprava klasických pasterovaných  
cukrářských krémů, ideální pro pusinky, 
trubičky, dorty a dalších specialit
  
Zabaione krém
delikátní krém s příchutí marsaly

Ovocný krém
Varianta  cukrářského krému s příchutí 
čerstvého ovoce 

Panna Cotta
Tradiční desert. Servírovaný samotný nebo s 
polevou

Želatina na zákusky
Pro přidání lesklo vrsty  pro zákusky a dorty.Temperování tmavé, bílé  

a mléčné čokolády
Tři cykly temperace čokolády , velmi precizní a přesné .Vhodný pro přípravu 
čokolády a čokoládových pralinek. 

Temperace čokolády SPEED
Zrychlený proces temperace, oprimalizuje výrobní čas

Ganache 
Výroba náplní pro pralinky.

Roztíratelný krém
Výroba čokoládového a oříškového krému

Bavorský krém 
Příprava základního neutrálního krému, který 
se  ochucuje příchutí a nasledně se smíchá  
společně se šlehačkou     

Báze pro semifredda
Ideální pro přípravu neutrálních bází pro  
semifredda, které se následně ochucují  
pošírovaným ovocem, likéry, čokoládou, 
oříškovou, nebo zabaione pastou, kávou 
atd.  

Pošírované ovoce
Kandovaná ovocná salsa která  nemrzne, 
používaná pro ochucení semifredd a 
zmrzlinových dortů

Jogurt
Výroba zdravého  a přírodního jogurtu 
z mléka a živých jogurtovch kultur.

Infúze
pro  louhování květů a bylinek pro 
přípravu  originálních sorbetů  a zmrzlin

Těsto na palačinky
Příprava jemného těsta pro výrobu 
fancouzských palačinek.

Rýže
Vaření a uchovávání struktury zrna 
rýže,vhodné pro deserty a zmrzlinu 



MAESTRO 
VÝKONNÝ

32 kompletních 
zmrzlinových a 
curkářských programů 
pro přípravu široké škály 
cukrářských specialit.  

Maestro 
HE
High 
Efficiency. 
Objevte  
možnosti 
vysoké 
efektivity.

Míchadlo bez středové hřídele. POM 
lopatky odolné vůči mrazu i teplu 
s odpruženými a samonapínacími 
stěrkami, které  vždy perfektně stírají 
mrazící válec.

Udržování  optimální 
konzistence zmrzliny během 
vypouštění, “post cooling 
systém” udržuje zmrzlinu 
ve stejné konzistenci i při 
vypouštění, v případě potřeby 
lze zmrzlinu domrazit.

Knížka receptů 
součást každého stroje je knížka 
receptů s dávkování a potřebnými 
ingrediencemi.  

Zajištuje úspěch u 
každého programu , 
displej navádí obsluhu a 
zobrazuje výrobní fáze, 
teploty a nabádá k přidání 
ingrediencí.



MAESTRO 
SAFETY

Během plnění 
směsi i vypouštění 
zmrzliny může 
obsluha pracovat 
pohodlně ve 
vzpřímené poloze 
těla.

Snadnější zdobení zmrzliny.
Rychlost míchadla je možné regulovat 
během vypouštění zmrzliny,  což  
značně ulehčuje obsluze dekorování 
zmrzliny.   
Podložka na uvevnění vany drží všechny 
standardní typy vaniček, a usnadňuje  
práci při výrobě zmrzliny

Všechna tlačítka snado dostupná,
I když je krycí horní víčko otevřené, 
obsluha může ihned po nalití směsi 
aktivovat výrobní proces.

Sprška pro snadné čištění stroje je 
situována vpravo na čelní stranětak, 
aby bylo čištění pohodlné i při 
otevřených dveřích. Sprcha je 
navijecí a lze ji napojit na teplou 
vodu.

 Více bezpečí pro obsluhu- zaoblené 
hrany stroje z čelní strany

Defrost systém
Při výpadku proudu či vypnutí stroje 
během výroby se automaticky po 
opětovném zpuštění aktivuje odtávaní 
válce  , což  zabraňuje namrzání 
zmrzliny k mrazícícmu válci 

MAESTRO 
KOMFORTNÍ

Systém TEOREMA, asistence 
a servis přes internet , možné 
propojejí a získávání dat  s PC, 
tablety i chytrými telefony

Pokud se teplota ve 
válci  zvýší nad  50°C  při 
ohřevu,displej zčervená, 
upozorňuje obsluhu, že 
produkt uvnitř válce je horký, 
tudíž  je potřeba pracovat  s 
horkým produktem opatrně..
 .
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Global Energy
consumption RTX Line
or previous batch freezer

Global Energy Consumption
High Efficiency Line

Čištění válce může být urychleno díky 
novému programu čištěnís ohřevem kdy je 
válec běhe čistího progarmu vyhřívan

Čištění nezových částí stroje je snadné 
díky nové úpravě nerezové oceli, která 
nezanechává skvrny.

 V případě výrobní prodlevy není třeba 
stroj čistit a desinfikovat. S programem 
4°”cold storage” stroj automaticky 
udržuje ve válci teplotu 4°C.

Navaděč zmrzliny je 
odnímatelný,což usnadňuje 
čištění a odstanění každého 
zbytku zmrzliny

MAESTRO 
ÚSPORA

MAESTRO 
HYGIENA

Mrazící válec a čelní panel jsou z jednoho kusu, což zaručuje 
maximální hygienu a zabraňuje usazování nečistot mezi válcem a těsnící  
podložkou jako u statších modelůi.

Roční spotřeba 
elektřiny a vody 

Každý čistící cyklus může být 
doplněn i o cyklus vysoušení, který 
odstraní vlhkost z válce, což je 
nezbytné při temprování čokolády,      

HOT GAS technologie, 
exklusivně u  Carpigiani strojů  umožňuje širokou 
všestranost během výroby a významně šetří energii oproti 
ostatním způsobům ohřevu.  

Carpigiani HIGH EFFICIENCY technologie, 
Představuje exklusivní řídící systém, který elektronicky řídí 
termostatické ventily, vysoce efektivní elektrický motor a zesílený 
ondenzátor a zabezpečuje maximální efektivitu při výrobě zmrzliny 
,přičemž snižuje spotřebu elektřiny i vody. 

V  porovnání se staršími modely ( cca 10 let )  je celková úspora 
cca 30%.

HE
high efficiency



Produkce se může lišit podle použité receptury. Hodnoty jsou platné do  25°C okolní teploty v míst-
nosti a 20°C vody v kondenzátory
*Množství pro  “Excellent” program

 

Technické parametry

Míchadlo Multispeed Multispeed

Elektrické  
napětí

400
50
3

Volt
Hz
Ph

400
50
3

Volt
Hz
Ph

Příkon kW 6,4 7,6

Fáze A 16 20

Kondenzátor Voda, vzduch
na vyžádání

Voda

Rozměry cm Šírka
Hloubka
Výška

52
65

140

Šířka
Hloubka
Výška

52
65

140

Hmotnost kg 280 320

HE HE

       
    
    Eiskon spol.  s r.o. 
 
    Sportovní 2a, 602 Brno 
    tel: +420 541249620 
    infoeiskon.cz
    www.eiskon.cz 

Dealer

Technické parametry

Kapacity/cyklus Kapacita/cyklus
min max min max

Mix  kg 1,5* 7,5 2,5* 10,5

Produkce  
zmrzliny Lt 2,0 10,0 3,5 15,0

Granita kg 3,5 6,5 5,0 10,0

Topping kg 4,5 9,0 6,0 10,0

Krém kg 4,5 9,0 6,0 12,5

Temperace 
čokolády kg 5,0 10,0 7,5 12,5

Jogurt kg 3,0 10,0 5,0 12,0

HE HE

Maestro HE
High Efficiency. 
Magnificent.
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