
Zařízení je kombinací 
výrobníku zmrzliny a prodejní 
vitríny na jeden druh. Vše se 
odehrává v jednom válci a 
přímo před zrakem zákazníka. 
Invertorem řízený motor 
umožňuje nastavení rychlosti 
míchadla tak, aby bylo 
dosaženo nejlepší struktury 
produktu. Nastavení 
volitelných programů + noční 
režim. Můžete připravovat jak 
smetanové zmrzliny, tak i 
sorbety. Přehledný ovládací 
display. Nízká spotřeba 
energie. Extrémně jednoduché 
čištění. K dispozici pouze s 
chlazením vzduchem.
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Data sheet

TAJMESTVÍ VŽDY ČERSTVÉ ZMRZLINY
CONTINUOUS CHURNING, THE SECRET OF EVER FRESH GELATO 



BGI è un marchio registrato di DAE srl / BGI is a registered trademark of DAE srl

Via Trieste 4/E - 31025 - S. Lucia di Piave (TV)  ·  Tel. +39 0438 460883  ·  Fax. +39 0438 468985  ·  E-mail: info@bgitaly.it

bgitaly.it

Model
Model

Max. produkce
Production
max (*)

Kapacita na
cyklus
Cycle load

Příkon
Power         

Napětí
Power supply           

Spotřeba (**)
Consumptions (**)

Rozměry
Dimensions
LxDxH (AxBxC)

Váha
Net weight   

CC102 10 kg/h
Min 1,0
Max 2,0
kg/vasca cylinder 

0,75 kW
230 V – 50 Hz
220 V – 60 Hz 490 x 540 x 440 mm 54 kg0,20 / 0,05 / 0,35 kWh

1. Programy pro výrobu různých druhů zmrzlin / The machine can be 
placed side by side with others in a battery

2. WiFi pro vzdálenou správu / WiFi for remote management 
3. Bez potřeby připojení na vodu / No need for water connection
4. Jednoduché čištění válce za pomocí hadice a výpustního ventilu / 

Cleaning water is drained into a bucket using a hose and a straight or 
right angle tap

5. Vzduchem chlazený / Air cooled
6. Noční režim / Automatic night function
7. Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli / Made of high quality food 

grade stainless steel

Funkce/ Features

Hladina akustického tlaku / Sound pressure level
(standard EN 23741- 89/392): max 70 dB(A)

(*) Výrobní kapacita se odhaduje s provozem v ideálních podmínkách a závisí na použitých přísadách / 
Production capacity is estimated with operation in ideal conditions and depends on the ingredients used
(**) Spotřeba byla měřena při pokojové teplotě 22 ° C, 2 kg směsi při 4 ° C / The consumption has been 
measured at 22 °C room temperature, 2 kg mix at 4 °C (�rst hour continuous churning-continuous churning 
without top-ups/- continuous churning with top-ups 6 kg/h per pot)

BGI-01 BGI-02 BGI-03 BGI-04 BGI-05 BGI-06 BGI-07

BGI-08 BGI-09 BGI-10 BGI-11 BGI-12 BGI-13 BGI-14

BGI-15 BGI-16 BGI-17 BGI-18 BGI-19 BGI-20

BGI-01 BGI-02 BGI-03 BGI-04 BGI-05 BGI-06 BGI-07

BGI-08 BGI-09 BGI-10 BGI-11 BGI-12 BGI-13 BGI-14

BGI-15 BGI-16 BGI-17 BGI-18 BGI-19 BGI-20

Lepicí fólie
Adhesive �lms

 3
60

 

33
0

 8
0

Výpustí kohouty
Straight or right angle tap

Server  WiFi 
WiFi server

Pohár na posypky
Round sauce cup

Noční kryt
Stainless steel night cover
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