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Jednoduše a bezpečně odpojíte 
válec od zařízení

Jediný válec pro vymražení, podávání a skladování zmrzliny!

JEDNODUCHÉ GELATO

Jako všechny technologie společnosti Carpigiani, prošla i technologie 
Freeze & Go kompletní inovací.

Během několika minut je zmrzlina 
připravena k servírování vašim 
zákazníkům.

Nalíjte připravenou  zmrzlinovou 
směs do válce

Připojte válec k zařízení a 
zmáčkněte start

Stroj Vám zahlasí, že je zmr-
zlina vymražená a připravená k 
podávání

   VÝKON



Kompaktní velikost umožňuje 
snadné použití kdekoli. Lze 
jednoduše umístit na pra-
covní desku. Stačí zapojit do 
zásuvky na 230V a stroj je 
připravený k výrobě.

Stroj vám sdělí, jakmile je zmrzlina 
vymražená a udržujte ji ve správné 
konzistenci, dokud nebude válec 
vyjmut.

Zaoblené rohy z něj činí ještě 
bezpečnější stroj.

Pokud je během výroby 
otevřeno ochranné víko, stroj 
se okamžitě zastaví.

Válec a míchadlo lze snadno umýt.

Jednotlivé prvky stroje jsou 
uzpůsobeny tak, aby byla 
zajištěna jejich hygienická 
nezávadnost, snadná údržba 
a mytí.

Volitelné další válce k usnadnění výroby. 
K dispozici také náhradní díly.

HYGIENA

BEZPEČNOST

POHODLÍ
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carpigiani.com

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

Hodinové výrobní kapacity se mění v závislosti na použitých ingrediencích. Optimální teplota pro výrobu je 25 ° C.

Freeze & Go vyrábí společnost Carpigiani s certifikátem systému kvality UNI EN ISO 9001. 

Všechny uvedené specifikace musí být považovány za přibližné.
Společnost Carpigiani si vyhrazuje právo provést jakékoli změny, které považuje za nezbytné bez předchozího upozornění.

Hodinová 
produkce

Kapacita válce Napájení Příkon Chlazení Rozměry v cm
at base

Váha

kg Min
g

Max 
g

Volts Hz Ph W Délkka Hloubka Výška kg

Freeze&Go 5 150 500 230 50 1 500 Air 29

55
handle up

63
handle down

54 36
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Via Emilia, 45 
40011 Anzola dell’Emilia 
BOLOGNA, Italy  
Tel. +39 051 6505111

 


