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ALRp Agentur AB 

Cremagel är den perfekta maskinen för konditorier och glasstillverkning. En italiensk hård-
glassmaskin som klarar pastörisering och att koka krämer. Cremagel är enkel att hantera och 
är byggd med högkvalitativa material och komponenter, som garanterar yttersta hygien.  Om-
röraren kan användas hela tiden eller i intervaller. Även om strömmen går fungerar cykeln 
automatiskt fullt ut. Med den tidskontrollerad frysning kommer du att få en perfekt slutpro-
dukt.  I temperaturprogrammet kan du alltid , även med olika mängder, få samma slutpro-
dukt. Kylförvaring vid slutet av beredningen underlättar för användaren. Cremagel  mixar och 
blandar ingredienserna till perfekt konsistens samtidigt som uppvärmning sker. När produk-
ten uppnått rätt temperatur är det dax för nerkylning och/eller frysning av mixen i den främre 
kammaren. 
 
Utrustad med: 

· Golvmodell med låsbara hjul 
· Manöverpanel Cremagel 5 

· Flerspråkig display med 18 förinställda cykler och 6 cykler programmerbara för speci-
fika recept Cremagel 10 & Cremagel 20 

· Pastöriseringrogram. Pastöriseringen är justerbar från 60°C upp till 90°C. Avkylnings-
temperaturen justerbar från 20°C ner till 0°C 

· Omrörare i rostfritt stål samt med genomskinligt lock i polykarbonat 

· Spillbricka 
· Behållare med säkerhetsbrytare som stoppar omröraren när locket öppnas. Möjlighet att 

tillsätta bär, choklad och mm i slutfasen 
· Vertikal frysare 

Koka kräm eller glassmix! 

Alrp Agentur AB 

Rimfrostgatan 2B 

212 23 Malmö 

Telefon: +46 40 321730 

 

www.alrp.se 
E-post: info@alrp.se 
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ALRp Agentur AB 

Teknisk information  

Vattenkyld eller luftkyld CREMAGEL 5 endast 
luftkyld 

Kapacitet per timme  

Glassmix 1-5L/sats 
3-10L/sats 
4-18L/stas 

Kompressor Hermetisk 

Kylning Vattenkyld 
(option: luftkylning) 

Miljövänligt köldmedium R452A 

Mått  BxDxH mm 460 x 600 x 1100 
490 x 600 x 1100 
510 x 700 x 1150 

Effekt 3000W 
5000W 
6000W 

Spänning 400V 50Hz 3Fas 

Utförande Rostfritt stål 

Art Nr:  TEL CREMAGEL 5 
TEL CREMAGEL 10 
TEL CREMAGEL 20 

040-321730 
info@alrp.se 
www.alrp.se 

Tillval: 

· Pekskärm. Pastogel 
· Praktiskt dusch 

· Glasskantiner 
· Glasspatlar  


