
Elektronik
kesikli dondurucu



Gelato Döngüsü

Sütlü Gelato için kesikli dondurma döngüsüdür. 
En iyi Gelato kıvamı kontrolü için SICAK kesikli 
dondurma döngüsünü kullanın.

Cremolata Döngüsü

Eşit buz kristalleri için aralıklı soğutma döngüsü 
kullanan, meyveli Cremolata imalatı için 
kullanılan programdır. Ürün için gereken kalite ve 
yoğunluğa göre ayarlanabilen bir döngüdür.

Meyve Döngüsü

Meyveli gelati’ler ve dondurulmuş şerbetler için 
dondurma döngüsü

Mikser       

Merkezi şaft bulundurmayan 
paslanmaz çelik mikser, daha 
az çıkartım sürelerine ve işlem 
sonrasında daha az gelato 
kalıntısı bırakılmasına olanak 
tanır. Kazıyıcılarda yayların 
ve contaların olmayışı, daha 
kolay bir temizlik deneyimi 
sağlar.

Kapak            

Önde besleme hunisi mevcut 
teflon kapak ile dondurma 
işlemini en verimli haline 
getirebilir, kapak yüzeyindeki 
yoğuşmayı azaltabilirsiniz.

Musluk         

Teflon tuşlu, dayanıklı teflon 
musluk.

Kullanımı kolay ve güvenilirdir; her türden eşi 
benzeri olmayan kalite/fiyat oranıyla Artisan 
Gelato üretimi için uygundur.
Stargel ve Stargel pro 3 farklı kesikli 
dondurma döngüsüne sahiptir.



SA Mikser

Merkezi şaft bulundurmayan, 
geniş, paslanmaz çelik, teflon 

kazıyıcılara sahip mikser.
Size en iyi performansı, düşük 

çıkartım sürelerini ve işlem 
sonrası en az kalıntıyı garanti 

eder.

INOX Kapak

Önde besleme haznesi bulunan 
paslanmaz çelikten üretilmiş 

kapak, önden yana doğru açılan 
kullanıcı dostu mekanizma ile 

donatılmıştır.

INOX Musluk

Ergonomik, metal gövde ve tuşa 
sahip yeni musluk, makineye 

dayanıklı ve uzun ömürlü 
kauçuk bir boru ile bağlıdır.

*stargel pro

* 
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stargel 5 stargel 8 stargel 12 stargel 8 pro stargel 12 
pro

Döngü başına miktar kg 3 - 5 5 - 8 6 - 12 5 - 8 6 - 12

Saatlik üretim lt 28 - 40 42 - 60 50 - 100 42 - 60 50 - 100

Kurulu güç kW 2,9 5,6 6,4 5,6 6,4

Soğutma * hava - su * hava - su * hava - su * hava - su * hava - su

Güç kaynağı
STAN

D
AR

T

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

Genişlik mm 500 500 500 500 500

Uzunluk mm 730 730 730 730 730

Boy mm 1400 1400 1400 1400 1400

* Hava yoğuşturucu ek ücretle mevcuttur.
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.

TEKNİK ÖZELLİKLER




