Zmrzlinové stroje
které vydělávají
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Proč si pořídit zmrzlinový stroj od nás?

Nejlepší cena

Zkušenosti

Jsme přímý dovozce zmrzlinových strojů.
Veškeré stroje i náhradní díly máme
skladem ihned k odběru.

Již 20 let na trhu, prodáno přes 1000 strojů,
prodáváme pouze námi odzkoušené stroje.
Sami provozujeme několik strojů.

Zaškolení a doprava

Záruka a servis

Stroj dopravíme ZDARMA až k vám.
Zaškolíme obsluhu a předvedeme
zmrzlinový stroj ve vaší provozovně.

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis
zmrzlinových strojů. Na nový zmrzlinový stroj
je záruka 24 měsíců.

Financování

Zmrzlina

Zmrzlinový stroj můžete financovat
formou splátek, nebo na úvěr, popřípadě
si ho pronajmout na zkoušku.

Nabízíme kompletní servis zásobování
zmrzlinovou směsí. Zmrzlinu a kornouty
dodáváme každý den po celé ČR.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Komplexní služby ke strojům na zmrzlinu
Prodej zmrzlinových strojů
Zabýváme se prodejem a distribucí profesionálních strojů na točenou zmrzlinu. Jedná se o zmrzlinové stroje řady
BQ332, které jsou spolehlivé a nenáročné na čištění a obsluhu. Jsme oficiálním dovozcem a distributorem těchto
strojů na točenou zmrzlinu pro ČR a SR, proto Vám dokážeme nabídnout ty nejlepší cenové podmínky. Z naší široké
nabídky strojů na točenou zmrzlinu si vybere každý, jak začínající zmrzlinář, tak zkušený prodejce.

Akce prodej za polovinu
Pro podporu prodeje zmrzlinových strojů jsme Vám připravili akci koupě za polovinu, jak to celé funguje:

Zaplatíte 1/2 z ceny stroje
a ihned vám ho přivezeme

Prodáváte
zmrzlinu

Zmrzlinový stroj splatíte
kdykoliv do 5 měsíců

Výhody:
+ Doprava a zaškolení zdarma
+ Nový stroj za výhodnou cenu

Výhody:
+ Stroj splácíte z toho co vyděláte
+ Žádné papírování

Výhody:
+ Nezaplatíte ani korunu na víc
+ Žádné úroky ani poplatky

Pronájem zmrzlinových strojů
U vybraných zmrzlinových strojů nabízíme jejich pronájem s následným odkupem za zvýhodněnou cenu.

Pronajměte si stroj
od 3500 Kč / měsíc

Prodávejte
zmrzlinu

Výhody:
+ Malá počáteční investice
+ Doprava a zaškolení zdarma

Výhody:
+ Nejlépe zjistíte kolik vyděláte
+ Ověříte si jak vše funguje

Servis zmrzlinových strojů
Pro maximální spokojenost zákazníku zajišťujeme záruční i pozáruční servis na všechny
prodávané stroje, včetně dodávek náhradních dílů. Pokud se jedná o záruční opravu a
technikovi se nepodaří závadu odstranit u Vás na provozovně, máte vždy nárok na
náhradní stroj zcela ZDARMA.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Kupte si stoj
zlevněný o pronájem
Výhody:
+ Nezaplatíte ani korunu na víc,
celý pronájem Vám odečteme

Zmrzlinový stroj BQ332

Stroje řady BQ332
Spolehlivost ověřená 10 lety provozu.
Zmrzlinové stroje řady BQ332 spolehlivě slouží
uživatelům více jak 10 let.

Jednoduchá obsluha a čištění.
Stroje jsou oblíbené zejména pro jednoduchou
obsluhu. Dále pro snadné a rychlé čištění.

Vhodné pro jakoukoliv provozovnu.
Díky kvalitnímu provedení a konstrukci jsou
vhodné do všech typů provozoven na výrobu
kvalitní točené zmrzliny. Mimo točené zmrzliny
se dají použít i na výrobu sorbetu a mražených
jogurtů.

BQ332
Profesionální 3-pákový gravitační stroj na výrobu 2 druhů
točené zmrzliny + mix, ve stojatém provedení na
kolečkách.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ332

Popis výrobku:
- Profesionální zmrzlinový stroj pro náročnější zákazníky
- Velice stabilní, kvalitní provedení z nerezové oceli
- Elektronicky nastavitelný dotykový digitální displej
- Digitální počítadlo porcí
- Automatické nebo ruční nastavení teploty chlazení přístroje
- Digitálně nastavitelná tuhost zmrzliny
- Program na automatické samočištění stroje
- Elektronická kontrola množství zmrzliny ve vanách
- Automatické nebo ruční nastavení funkce chlazení van
- Možnost uchovávání a chlazení zmrzliny přes noc ve stroji
- Kompresor od firmy Panasonic (chlazení van)
- Kompresor od italské firmy Aspera (chlazení zmrzliny)
- Expanzní ventil od dánské firmy Danfoss
- 2x chlazené vany z nerezové oceli
- Vylepšené odhlučnění (velmi tichý chod)
- Ochrana proti přepětí

Dodání:
- Stroje jsou skladem, dodání ihned po objednání
- Doprava a zaškolení obsluhy u vás na provozovně ZDARMA
- Možnost leasingu nebo pronájmu, více na
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Příslušenství v ceně dodávky:
- Zásobník na kornouty
- Nerezový odkládací stolek

Technické údaje:
Napětí

Jištění

Výkon

Produkce

Příchutě

Kompresor

Vany

Hmotnost

Rozměry

Chladivo

Chlazení

Nášeh

230V
50Hz

16A

2,7 kW

35 litrů/h
350 porcí/h

2+1mix

Aspera /
Panasonic

2x6 litrů

140 kg

730x550x
1360mm

R404

Vzduch

Ne

Garance:

- Záruka na nové stroje 24 měsíců
- Záruční i pozáruční servis
- Možnost služby servis 48 (oprava do 48 hod.)

Pronájem

Stroj vhodný pro každého,
začínajícího i zkušeného
zmrzlináře.

Stroj BQ332 je možné
pronajmout.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ332N

Stroje řady BQ332
Spolehlivost ověřená 10 lety provozu.
Zmrzlinové stroje řady BQ332 spolehlivě slouží
uživatelům více jak 10 let.

Jednoduchá obsluha a čištění.
Stroje jsou oblíbené zejména pro jednoduchou
obsluhu. Dále pro snadné a rychlé čištění.

Vhodné pro jakoukoliv provozovnu.
Díky kvalitnímu provedení a konstrukci jsou
vhodné v do všech typů provozoven na výrobu
kvalitní točené zmrzliny. Mimo točené zmrzliny
se dají použít i na výrobu sorbetu a mražených
jogurtů.

BQ332N s nášlehem
Profesionální 3-pákový gravitační stroj na výrobu 2 druhů
točené zmrzliny + mix, ve stojatém provedení na kolečkách

s nášlehem.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ332N

Popis výrobku:
- Profesionální zmrzlinový stroj pro náročnější zákazníky
- Atmosferický nášleh 30-40%
- Velice stabilní, kvalitní provedení v nerezové oceli
- Elektronicky nastavitelný dotykový digitální displej
- Digitální počítadlo porcí
- Automatické nebo ruční nastavení teploty chlazení přístroje
- Digitálně nastavitelná tuhost zmrzliny
- Program na automatické samočištění stroje
- Elektronická kontrola množství zmrzliny ve vanách
- Automatické nebo ruční nastavení funkce chlazení van
- Možnost uchovávání a chlazení zmrzliny přes noc ve stroji
- Kompresor od firmy Panasonic (chlazení van)
- Kompresor od italské firmy Aspera (chlazení zmrzliny)
- Expanzní ventil od dánské firmy Danfoss
- 2x chlazené vany z nerezové oceli
- Vylepšené odhlučnění (velmi tichý chod)
- Ochrana proti přepětí

Dodání:
- Stroje jsou skladem, dodání ihned po objednání
- Doprava a zaškolení obsluhy u vás na provozovně ZDARMA
- Možnost leasingu nebo pronájmu, více na
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Příslušenství v ceně dodávky:
- Zásobník na kornouty
- Nerezový odkládací stolek

Technické údaje:
Napětí

Jištění

Výkon

Produkce

Příchutě

Kompresor

Vany

Hmotnost

Rozměry

Chladivo

Chlazení

Nášeh

230V
50Hz

16A

2,7 kW

35 litrů/h
350 porcí/h

2+1mix

Aspera /
Panasonic

2x6 litrů

140 kg

730x550x
1360mm

R404

Vzduch

Ano

Garance:

- Záruka na nové stroje 24 měsíců
- Záruční i pozáruční servis
- Možnost služby servis 48 (oprava do 48 hod.)

Pronájem

Nejprodávanější model s
nášlehem. Velmi oblíbený
mezi zákazníky.

Stroj BQ332N je možné
pronajmout.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ382N

Stroje řady BQ382
Spolehlivost ověřená 10 lety provozu.
Zmrzlinové stroje řady BQ382 spolehlivě slouží
uživatelům více jak 10 let.

Jednoduchá obsluha a čištění.
Stroje jsou oblíbené zejména pro jednoduchou
obsluhu. Dále pro snadné a rychlé čištění.

Vhodné pro velké provozovny.
Díky kvalitnímu provedení, konstrukci a vysokému
hodinovému výkonu, jsou vhodné na výrobu kvalitní
točené zmrzliny ve větších a náročnějších
provozovnách. Mimo točené zmrzliny se dají použít
i na výrobu sorbetu a mražených jogurtů.

BQ382N s nášlehem
Vysoce výkonný profesionální 3-pákový gravitační stroj na
výrobu 2 druhů točené zmrzliny + mix, ve stojatém
provedení na kolečkách s nášlehem.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ382N

Popis výrobku:
- Profesionální zmrzlinový stroj pro nejnáročnější zákazníky
- Atmosferický nášleh 30-40%
- Velice stabilní, kvalitní provedení v nerezové oceli
- Elektronicky nastavitelný dotykový digitální displej
- Digitální počítadlo porcí
- Automatické nebo ruční nastavení teploty chlazení přístroje
- Digitálně nastavitelná tuhost zmrzliny
- Program na automatické samočištění stroje
- Elektronická kontrola množství zmrzliny ve vanách
- Automatické nebo ruční nastavení funkce chlazení van
- Možnost uchovávání a chlazení zmrzliny přes noc ve stroji
- Kompresor od firmy Panasonic (chlazení van)
- Kompresor od italské firmy Tecumseh (chlazení zmrzliny)
- Expanzní ventil od dánské firmy Danfoss
- 2x chlazené vany z nerezové oceli
- Vylepšené odhlučnění (velmi tichý chod)
- Ochrana proti přepětí

Dodání:
- Stroje jsou skladem, dodání ihned po objednání
- Doprava a zaškolení obsluhy u vás na provozovně ZDARMA
- Možnost leasingu nebo splátek, více na
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Příslušenství v ceně dodávky:
- Zásobník na kornouty
- Nerezový odkládací stolek

Technické údaje:
Napětí

Jištění

Výkon

Produkce

Příchutě

230V
50Hz

16A

3,4 kW

45 litrů/h
450 porcí/h

2+1mix

Kompresor

Vany

Tecumseh/ 2x10 litrů
Panasonic

Hmotnost

Rozměry

Chladivo

Chlazení

Nášeh

160 kg

730x550x
1500 mm

R404

Vzduch

Ano

Garance:

- Záruka na nové stroje 24 měsíců
- Záruční i pozáruční servis
- Možnost služby servis 48 (oprava do 48 hod.)

Model pro náročné
provozy s výdejem
1000 porcí/den.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ638N

Stroje řady BQ638
Spolehlivost ověřená 10 lety provozu.
Zmrzlinové stroje řady BQ638 spolehlivě slouží
uživatelům více jak 10 let.

Jednoduchá obsluha a čištění.
Stroje jsou oblíbené zejména pro jednoduchou
obsluhu. Dále pro snadné a rychlé čištění.

Vhodné pro více druhů zmrzlin.
Díky kvalitnímu provedení, konstrukci jsou vhodné
v provozovnách, kde potřebujete více druhů
točené zmrzliny najednou. Mimo točené zmrzliny
se dají použít i na výrobu sorbetu a mražených
jogurtů.

BQ638N s nášlehem
Vysoce výkonný profesionální 6-pákový gravitační stroj na
výrobu 4 druhů točené zmrzliny + 2x mix, ve stojatém
provedení na kolečkách s nášlehem.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ638N

Popis výrobku:
- Profesionální zmrzlinový stroj pro nejnáročnější zákazníky
- Atmosferický nášleh 30-40%
- Velice stabilní, kvalitní provedení v nerezové oceli
- Elektronicky nastavitelný dotykový digitální displej
- Digitální počítadlo porcí
- Automatické nebo ruční nastavení teploty chlazení přístroje
- Digitálně nastavitelná tuhost zmrzliny
- Program na automatické samočištění stroje
- Elektronická kontrola množství zmrzliny ve vanách
- Automatické nebo ruční nastavení funkce chlazení van
- Možnost uchovávání a chlazení zmrzliny přes noc ve stroji
- Kompresor od firmy Panasonic (chlazení van)
- Kompresor od italské firmy Aspera (chlazení zmrzliny)
- Expanzní ventil od dánské firmy Danfoss
- 4 x chlazené vany z nerezové oceli
- Vylepšené odhlučnění (velmi tichý chod)
- Ochrana proti přepětí

Dodání:
- Stroje jsou skladem, dodání ihned po objednání
- Doprava a zaškolení obsluhy u vás na provozovně ZDARMA
- Možnost leasingu nebo splátek, více na
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Příslušenství v ceně dodávky:
- Zásobník na kornouty
- Nerezový odkládací stolek

Technické údaje:
Napětí

Jištění

Výkon

Produkce

Příchutě

Kompresor

Vany

Hmotnost

Rozměry

Chladivo

Chlazení

Nášeh

230V
50Hz

16A

2x
2,7 kW

70 litrů/h
700 porcí/h

4+2mix

Aspera /
Panasonic

4x5 litrů

180 kg

730x970x
1360 mm

R404

Vzduch

Ano

Garance:

- Záruka na nové stroje 24 měsíců
- Záruční i pozáruční servis
- Možnost služby servis 48 (oprava do 48 hod.)

Model pro náročné
provozy s výdejem
více druhů zmrzliny.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ332S

Stroje řady BQ332
Spolehlivost ověřená 10 lety provozu.
Zmrzlinové stroje řady BQ332 spolehlivě slouží
uživatelům více jak 10 let.

Jednoduchá obsluha a čištění.
Stroje jsou oblíbené zejména pro jednoduchou
obsluhu. Dále pro snadné a rychlé čištění.

Vhodné pro jakoukoliv provozovnu.
Díky kvalitnímu provedení a konstrukci, jsou
vhodné do všech typů provozoven na výrobu
kvalitní točené zmrzliny. Mimo točené zmrzliny
se dají použít i na výrobu sorbetu a mražených
jogurtů.

BQ332S
Profesionální 3-pákový gravitační stroj na výrobu 2 druhů
točené zmrzliny + mix, ve stojatém provedení na
kolečkách.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ332S

Popis výrobku:
- Profesionální zmrzlinový stroj pro náročnější zákazníky
- Automatické míchání směsi ve vaničkách
- Velice stabilní, kvalitní provedení v nerezové oceli
- Elektronicky nastavitelný dotykový digitální displej
- Digitální počítadlo porcí
- Automatické nebo ruční nastavení teploty chlazení přístroje
- Digitálně nastavitelná tuhost zmrzliny
- Program na automatické samočištění stroje
- Elektronická kontrola množství zmrzliny ve vanách
- Automatické nebo ruční nastavení funkce chlazení van
- Možnost uchovávání a chlazení zmrzliny přes noc ve stroji
- Kompresor od firmy Panasonic (chlazení van)
- Kompresor od italské firmy Aspera (chlazení zmrzliny)
- Expanzní ventil od dánské firmy Danfoss
- 2x chlazené vany z nerezové oceli
- Vylepšené odhlučnění (velmi tichý chod)
- Ochrana proti přepětí

Dodání:
- Stroje jsou skladem, dodání ihned po objednání
- Doprava a zaškolení obsluhy u vás na provozovně ZDARMA
- Možnost leasingu nebo splátek, více na
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Příslušenství v ceně dodávky:
- Zásobník na kornouty
- Nerezový odkládací stolek

Technické údaje:
Napětí

Jištění

Výkon

Produkce

Příchutě

Kompresor

Vany

Hmotnost

Rozměry

Chladivo

Chlazení

Nášeh

230V
50Hz

16A

2,9 kW

35 litrů/h
350 porcí/h

2+1mix

Aspera /
Panasonic

2x10 litrů

140 kg

730x550x
1360mm

R404

Vzduch

Ne

Garance:

- Záruka na nové stroje 24 měsíců
- Záruční i pozáruční servis
- Možnost služby servis 48 (oprava do 48 hod.)

Model s automatickým
mícháním zmrzliny ve
vaničkách.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ332S-Pump

Stroje řady BQ332
Spolehlivost ověřená 10 lety provozu.
Zmrzlinové stroje řady BQ332 spolehlivě slouží
uživatelům více jak 10 let.

Jednoduchá obsluha a čištění.
Stroje jsou oblíbené zejména pro jednoduchou
obsluhu. Dále pro snadné a rychlé čištění.

Vhodné pro jakoukoliv provozovnu.
Díky kvalitnímu provedení a konstrukci, jsou
vhodné do všech typů provozoven na výrobu
kvalitní točené zmrzliny, s potřebou vysokého
nášlehu.

BQ332S-Pump
Profesionální 3-pákový stroj s nášlehovými čerpadly na
výrobu 2 druhů točené zmrzliny + mix, ve stojatém
provedení na kolečkách.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ332S-Pump

Popis výrobku:
- Profesionální zmrzlinový stroj pro náročnější zákazníky
- Nášlehová čerpadla nášleh 30-80%
- Automatické míchání směsi ve vaničkách
- Velice stabilní, kvalitní provedení v nerezové oceli
- Elektronicky nastavitelný dotykový digitální displej
- Digitální počítadlo porcí
- Automatické nebo ruční nastavení teploty chlazení přístroje
- Digitálně nastavitelná tuhost zmrzliny
- Program na automatické samočištění stroje
- Elektronická kontrola množství zmrzliny ve vanách
- Automatické nebo ruční nastavení funkce chlazení van
- Možnost uchovávání a chlazení zmrzliny přes noc ve stroji
- Kompresor od firmy Panasonic (chlazení van)
- Kompresor od italské firmy Aspera (chlazení zmrzliny)
- Expanzní ventil od dánské firmy Danfoss
- 2x chlazené vany z nerezové oceli
- Vylepšené odhlučnění (velmi tichý chod)
- Ochrana proti přepětí

Dodání:
- Stroje jsou skladem, dodání ihned po objednání
- Doprava a zaškolení obsluhy u vás na provozovně ZDARMA
- Možnost leasingu nebo splátek, více na
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Příslušenství v ceně dodávky:
- Zásobník na kornouty
- Nerezový odkládací stolek

Technické údaje:
Napětí

Jištění

Výkon

Produkce

Příchutě

Kompresor

Vany

Hmotnost

Rozměry

Chladivo

Chlazení

Nášeh

230V
50Hz

16A

2,9 kW

35 litrů/h
350 porcí/h

2+1mix

Aspera /
Panasonic

2x10 litrů

140 kg

730x550x
1360mm

R404

Vzduch

Ano

Garance:

- Záruka na nové stroje 24 měsíců
- Záruční i pozáruční servis
- Možnost služby servis 48 (oprava do 48 hod.)

Model s nášlehovými
čerpadly pro vysoký
nášleh.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ115SS

Stroje řady BQ
Spolehlivost ověřená 10 lety provozu.
Zmrzlinové stroje řady BQ spolehlivě slouží
uživatelům více jak 10 let.

Jednoduchá obsluha a čištění.
Stroje jsou oblíbené zejména pro jednoduchou
obsluhu. Dále pro snadné a rychlé čištění.

Vhodné pro jakoukoliv provozovnu.
Díky kvalitnímu provedení a konstrukci, jsou
vhodné do všech typů provozoven na výrobu
kvalitní točené zmrzliny. Mimo točené zmrzliny
se dají použít i na výrobu sorbetu a mražených
jogurtů.

BQ115SS
Profesionální 1-pákový gravitační stroj na výrobu 1 druhu
točené zmrzliny, ve stolním provedení.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zmrzlinový stroj BQ115SS

Popis výrobku:
- Profesionální zmrzlinový stroj pro menší provozy
- Velice stabilní, kvalitní provedení v nerezové oceli
- Elektronicky nastavitelný dotykový digitální displej
- Digitální počítadlo porcí
- Automatické nebo ruční nastavení teploty chlazení přístroje
- Digitálně nastavitelná tuhost zmrzliny
- Program na automatické samočištění stroje
- Elektronická kontrola množství zmrzliny ve vaně
- Automatické nebo ruční nastavení funkce chlazení vany
- Možnost uchovávání a chlazení zmrzliny přes noc ve stroji
- Kompresor od firmy Panasonic (chlazení van)
- Kompresor od italské firmy Aspera (chlazení zmrzliny)
- Expanzní ventil od dánské firmy Danfoss
- 1x chlazená vana z nerezové oceli
- Vylepšené odhlučnění (velmi tichý chod)
- Ochrana proti přepětí

Dodání:
- Stroje jsou skladem, dodání ihned po objednání
- Doprava a zaškolení obsluhy u vás na provozovně ZDARMA
- Možnost leasingu nebo splátek, více na
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Příslušenství v ceně dodávky:
- Zásobník na kornouty
- Nerezový odkládací stolek

Technické údaje:
Napětí

Jištění

Výkon

Produkce

Příchutě

Kompresor

Vany

Hmotnost

Rozměry

Chladivo

Chlazení

Nášeh

230V
50Hz

16A

1,7 kW

15 litrů/h
150 porcí/h

1

Aspera /
Panasonic

1x7,5
litrů

90 kg

780x300x
940mm

R404

Vzduch

Ne

Garance:

- Záruka na nové stroje 24 měsíců
- Záruční i pozáruční servis
- Možnost služby servis 48 (oprava do 48 hod.)

Stroj vhodný pro menší
provozovny a začínající
zákazníky.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Výrobník ledové tříště DS-2

Stroje řady DS
Spolehlivost ověřená 5 lety provozu.
Výrobníky ledové tříště řady DS spolehlivě slouží
uživatelům více jak 5 let.

Jednoduchá obsluha a čištění.
Stroje jsou oblíbené zejména pro jednoduchou
obsluhu. Dále pro snadné a rychlé čištění.

Vhodné pro jakoukoliv provozovnu.
Díky kvalitnímu provedení a konstrukci, jsou
vhodné do všech typů provozoven na výrobu
ledové tříště a studených nápojů. Vhodný jako
doplněk ke zmrzlinovému stroji.

DS-2
Profesionální výrobník ledové tříště na výrobu 2 druhů
tříště nebo chlazených nápojů, ve stojatém provedení.

www.zmrzlinovy-stroj.cz

Výrobník ledové tříště DS-2

Popis výrobku:
Výkonný dvojzásobníkový výrobník ledové tříště. Model
vhodný pro většinu běžných provozů, umožňující výrobu
většího množství ledové tříště (granity) nebo chlazených
nápojů. Model je vzduchem chlazený, má horizontální
mísící lopatky, osvětlení nádob a samoobslužné dávkování
nápoje. Zařízení je jednoduché na obsluhu a čistění. Je
vhodné pro rychlou přípravu ledové tříště a ledových
nápojů s poměrně nízkým příkonem (ekonomický provoz).
Má atraktivní design.

Dodání:
- Stroje jsou skladem, dodání ihned po objednání
- Doprava a zaškolení obsluhy u vás na provozovně ZDARMA
- Možnost leasingu nebo pronájmu, více na
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Technické údaje:
Napětí

Jištění

Výkon

Produkce

Příchutě

Kompresor

Vany

Hmotnost

Rozměry

Chladivo

Chlazení

230V
50Hz

10A

0,9 kW

35 litrů/h
350 porcí/h

2

Aspera

2x6 litrů

50 kg

480x400x
800mm

R404

Vzduch

Nášeh

Garance:

- Záruka na nové stroje 24 měsíců
- Záruční i pozáruční servis
- Možnost služby servis 48 (oprava do 48 hod.)

Pronájem

Výrobník ledové tříště je
vhodný jako doplněk ke
zmrzlinovému stroji.

Stroj DS-2 je možné
pronajmout.

www.zmrzlinovy-stroj.cz
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