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CARPIGIANI 

Podlahový zmrzlinový 
stroj na výrobu dvou chutí 
a míchané. 
Ideální pro zákazníky, 
kteří hledají vysoce 
výkonný stroj. 
Chuťová evoluce 

Inovativní technologie EVO zaručuje 
všestrannost a pružnost s vynikajícími 
výrobními výsledky 
Nová technologie EVO 
Inovativní chladící systém zaručuje perfektní 
našlehání zmrzliny, i když se do každé 
komory nalijí navzájem odlišné zmrzlinové 
směsi. 

Minimální množství zbytkové 
směsi ve vaně (0,2 I) 
Méně zbytkové směsi při čištění. 

Kontrola konzistence 
a nášlehu 
Možnost nastavení ideální konzistence 
v závislosti na složení  směsi. 
Možnost změny nášlehu zmrzliny.
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Další příslušenství 

Systém kontroly a diagnostiky Teorema 

Poskytuje velmi důležité informace o 
chodu stroje, usnadňuje servis a hlídá
časový plán čištění 

lil 
Samozavírací výpustní páky

Automatié zavírání dávkovače zamezí 
nežádoucímu úniku zmrzliny a zabrání 
nadměrnému znečištění stroje 

• 
Systém Dry Filing 

Umožňuje přípravu práškové zmrzlinové 
směsi přímo ve vaně s jediným přidáním 
vody. Usnadní také práci při čištění stroje 
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Chutě Dávkováni Hodinová 
produkce 

Objem 
vany 

�bjl:m Jmenovitý Elektr. Elektrické Konden- Chladivo Váha 
vyr. valce výkon jistič napájeni zátor netto 
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2 + 1 Gravitační 580* 
11 + 11 

16 + 16 

I ,:75 I 7 I :, 1-lvw"ro_,I R= 1,: I 
* Výrobní výkon stroje je závislý na použité směsi a teplotě prostředí 

Funkce 

Nezávislý chladící systém )
�==========='. 

Zubové tlakové čerpadlo (verze P) )
�==========: 

Systém napájecí trubice (verze G) )
�==========='. 

Interaktivní dislej )
�==========='. 

Odnímatelná hřídel čerpadla )
�==========: 

Čeřidla ve vanách )
�==========='. 

Vysoce účinná míchadla )
�==========='. 

Nastavitelný průtok zmrzliny )
�===========:' 

Přímé expanzní chlazení výrobních válců

Čištění s vyhřívanými výrobními válci

Super Tre AV EVO je výrobek firmy Carpigiani a splňuje Systém kvality UNI EN ISO 9001. 
Všechny údaje o výrobku musí být považovány za orientační. 
Carpigiani si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. 

**Jiné napětí a frekvence k dispozici na vyžádání 

Výhody 

Nezávislé výrobní válce umožňují vyrábět dva 
rozdílné typy zmrzliny 

Zajišťuje nejlepší kvalitu a konzistenci zmrzliny 
s možností regulace vzduchu od 40% do 80% 

Napájecí trubice rovnoměrně naplňují výrobní válce 
směsí, čímž se vyrobí zmrzlina s nášlehem až 40% 

Komunikuje s obsluhou a poskytuje instrukce a údaje 
týkající se výkonu stroje 

Zjednodušuje postup při čištění a zajišťuje maximální 
hygienu a spolehlivost 

Zabraňují oddělování jednotlivých složek ve směsi 
snižují pěnivost a udržují její tekutost 

Míchadla z POM materiálu u gravitační verze a nerezová 
míchadla s kontramíchadly u verze s čerpadly 

Nastavitelný průtok umožňuje vydávat vaší zmrzlinu 
s požadovanou rychlostí a ideálním objemem 

Optim_aliz_ac_e chladící ú�innosti výro�ních válců zrychlí
zmrazen, vyrobku, kvahtu a energettckou úsporu 

�'?�n?st ohřátí výrobních válců zjednoduší práci při 
c1st1c1m procesu 
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