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OHRIEVAČE ČOKOLÁDY
Ohrievače čokolády majú dvojitý plášť, pracujú na princípe
vodného kúpeľa. Miešací mechanizmus zabezpečuje rovnomerný
ohrev a zabraňuje pripaľovaniu hustejších nápojov ako čokoláda,
mlieko, varené víno a čaj. Všetky modely majú regulátor teploty do
70°C. Nový systém zaistenia nádoby zaručuje ľahkú demontáž pri
čistení.
CHOCOLADY 5 - objem nádoby 5 l
CHOCOLADY 10 - objem nádoby 10 l

označenie
CHOCOLADY 5
CHOCOLADY 10

CHOCOLADY 5

napätie (V)

príkon (W)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230
230

1000
1000

260 x 260 x 470
260 x 260 x 550

8
9

VÝROBNÍKY ĽADOVEJ DRTE (GRANITORY)
Výrobníky ľadovej drte - granitory sú zariadenia na výrobu
sherbetov, granitov a ostatných obľúbených ľadových nápojov.
n

n
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Pre svoje malé rozmery môžu byť použité v letných stánkoch,
na recepciách, banketoch a pod.
Každá nádoba je vybavená samostatným mraziacim systémom
so špirálou
Výpustný ventil s ľahkým čistením

označenie
GRANISMART 1
GRANISMART 2
SPIN 1
SPIN 2
SPIN 3

GRANISMART 1

napätie (V)

príkon (W)

objem (l)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230
230
230
230
230

300
560
300
650
900

5
2x5
12
2 x 12
3 x 12

260 x 400 x 680
400 x 400 x 680
260 x 520 x 810
460 x 520 x 810
660 x 520 x 810

22
33
29
47
68

V ponuke sú aj modely, ktoré umožňujú výrobu buď ľadovej drte, alebo iba chladenie nápojov.
Informármácie o jednotlivých modeloch dostanete na požiadanie.
VÝROBNÍKY ZMRZLINOVÉHO KRÉMU
SPIN 1

Zariadenia na výrobu a dávkovanie zmrzlinových krémov alebo ľadovej drte. Malé
rozmery výrobníka umožňujú jeho použitie aj v malých priestoroch letných stánkov,
barov, cukrární a pod.
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Možnosť voľby výroby zmrzlinového krému alebo ľadovej drte
Elektronický termostat na nastavenie správnej teploty
Nádoba a výpustný ventil je ľahko rozoberateľný pre jednoduché čistenie

označenie
GRANISMART EVO 1
GRANISMART EVO 2

napätie (V)

príkon (W)

objem (l)

rozmery (mm)

hmotnosť (kg)

230
230

350
650

5
2x5

260 x 400 x 680
400 x 400 x 680

22
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GRANISMART EVO 2

