
gelato üretiminde
Gelenek & 
İnovasyon



Multifreeze Sistemi
Hazırlanan karışımın miktarına ve 
türüne göre, en küçük yüklerde dahi 
soğutma gücünü ayarlayarak ve hızı 
düzenleyerek ısı değişimi verimliliğini 
arttırır ve enerji ve su tüketimini %30’a 
kadar azaltır. 

Çift hızlı Çıkartma
İki hızlı sistem, kullanıcının Gelato’yu 
iki farklı adımda çıkartabilmesine 
olanak sağlar; başta hızlıca,  
sonrasında kullanıcı tarafından 
yönetilebilir şekilde... Bu, üründeki  en 
iyi dokunun ve sıcaklığın korunmasında 
büyük ölçüde katkı sağlar.

Silindir & Mikser
Bu patentli sistem, gazın silindir 
yüzeyinin tümüne homojen olarak 
dağılmasını sağlar. Patentli ELITE 
mikser, %100 paslanmaz çelikten 
üretilmiş olup, dayanıklıdır ve 
hem imalat hem de temizleme 
aşamalarında üstün düzeyde 
performans gösterir.



Önden doldurma
MULTIFREEZE PRO, makinenin kullanımını çok rahat kılan yepyeni önden doldurma 
sistemi ile donatılmıştır. Ağzın yenilikçi şekli, karışımın en rahat pozisyon olan omuz 

hizasından dökülmesine olanak tanır.

Iceteam 1927’den, PRO Door
Cattabriga’nın yuvarlak kapağı ile kullanıcı dostu ön ağzı, ısı izolasyonlu kapak 
konusunda mükemmel bir çözüm ile bir araya getirir. Kapak, yoğun veya yağlı 

karışımlarla birlikte kolaylıkla kullanılabilmek için çıkarılabilir, paslanmaz çelikten bir 
ızgara ile donatılmıştır. 

Musluk
MULTIFREEZE PRO Iceteam 1927 tarafından üretilen pastane ürünleri yelpazesinin 

paslanmaz çelikten yapılmış, yalıtkan plastik ile kaplanmış musluktan oluşan en verimli 
duşunu almıştır. Musluk araca, kıvrılmaya ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı bir 

hortum ile bağlanır.

Levha yoğuşturucu
Levha yoğuşturucu ısı değişimini benzeri görülmemiş derecede iyileştirir ve suyun, gücün 

ve aksamın kullanım miktarını azaltır. Multifreeze sistemi ve makinenin düzenli ve doğru 
bir bakımı ile beraber, bu özellik işletim masraflarında büyük bir tasarruf sağlar.



Makinenizden en iyisini alın:
Büyük okullar ve kurumlar tarafından kullanılan

gelato referans yazılımı Smart5’i tercih edin.

Bahsi geçen tüm özellikler yaklaşık değer olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Iceteam 1927 gerekli görüldüğü takdirde tüm parçaları, 
bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Saatlik üretim kullanılan karışım türüne, işlem sıcaklığına ve istenen son ürünün özelliklerine 
göre değişiklik göstermektedir. 

multifreeze multifreeze multifreeze 

Döngü başına miktar kg 1,5 - 8 1,5 - 12 2,5 - 18

Kompresör gücü kW 2,6 3,7 5,5

Mikser motoru kW 3 4 6,3

Soğutma su su su

Güç kaynağı

STAN
-

D
AR

T 400 / 3 / 50 Hz 400 / 3 / 50 Hz 400 / 3 / 50 Hz

Genişlik mm 530 530 600

Uzunluk mm 700 700 840

Boy mm 1370 1370 1370

Net ağırlık kg 280 360 390

Brüt ağırlık kg 300 385 415

TEKNİK ÖZELLİKLER

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

40011 Anzola dell’Emilia (Bo) Italy  .  Via Emilia 45/a  .  Tel. +39.051.6505330  .  Fax +39.051.6505331  .  e-mail: info@iceteam1927.it  .  www.iceteam1927.it


