
Toto je náš nejmodernější stroj
pro kombinovanou výrobu
zmrzliny a zmrzlinových shaků



Dvě nezávislé jednotky
Disponuje dvěma nezávislými jednotkami 
s velkým objemem v jedné kompaktní 
konstrukci. V případě potřeby lze jednu 
stranu zastavit, zatímco druhá strana 
zůstane v plném provozu.

Čerpadla
Naše patentovaná a vysoce výkonná  
zubová čerpadla zaručují konzistentní 
nášleh a konstantní výsledky, zatímco 
systém dávkování sirupu peristaltickým 
čerpadlem zajišťuje dobrou funkčnost 
se sirupy, které obsahují tuhé částečky 
ovoce.

Hard-O-Tronic
Systém kontroly konzistence Hard-O-
Tronic neustále sleduje viskozitu produk-
tu a zajišťuje, že je vždy v nejvyšší kvalitě.  
Hygiena je zajištěna autopasterizačním 
systémem a řízením teploty produktu, 
který pomáhá snížit zdravotní rizika.

Kombinovaný výrobník s autopasterizací
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Stroj GK3 je naší nejmodernější kombinovaný výrobník zmrzliny a zmrzlinových koktejlů.

GK3 má velmi jednoduchý, snadno ovladatelný ovládací panel a uživatelsky přívětivý displej ndikuje, co je třeba udělat pro 
správné ovládání a údržbu stroje.



Čištění
Pouze několik strojních součástí musí být ro-
zebráno a pravidelně omýváno, což značně 
zjednodušuje provoz a udržuje nízké náklady na 
údržbu. Díky nastavitelným čisticím intervalům 
stroje až 30 dnů se provozní náklady snižují až 
o 50%.

Paměť
Údaje o výkonu se ukládají do paměti počítače. 
Lze je stáhnout pro cennou analýzu výkonu a 
pro nápravná opatření.



*Hodinová produkce se může lišit podle druhu 
použité receptury a okolních podmínek
**  Chlazení vodou dostupné za příplatek
***  Změna napětí a fází dostupná za příplatek

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

- dva nezávislé jednotky v jednom rámu
- Úsporná velikost, nároky na prostor a vzduch
- Plně automatický systém dávkování shaků
- kontrola pravidelného  čištění
- Systém dávkování sirupu peristaltickým
čerpadlem 
- Možnost stahování dat
- Snímače hladiny a teploty

Hlavní parametry

- zásobník na kornouty a kelímky

Příslušenství

Technická specifikace
Function GK3

Shake Zmrzlina

Příchuť 5 1

Kapacita vany 20 lt 20 lt 

Chlazení** Vzduch

Napětí*** 400 V / 50 Hz / 3 ph

Příkon 4,8 kW / 6,4 HP

Rozměry (D x H x V) 710 mm  x 1040 mm  x 1500 mm 

Váha 395 kg 

Chladivo R404A

Kompresor Shake 
1.1 kW (1.5 HP)

Zmrzlina  
1.1 kW (1.5 HP)

Míchadla ve vanách Shake  0.75 kW (1 HP) Zmrzlina 1.1 kW (1.5 HP)
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 Eiskon spol., s.r.o.
 Karásek 1g
 621 00 Brno
 Tel: +420541249620
 info@eiskon.cz
 www.eiskon.cz
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