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Smartgel 
Horisontala hårdglassmaskiner med 

automatisk utmatning av produkten och 
inverterteknik. Låter dig få önskad konsistens på 

glassen! 

HTX400 HTE200 
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ALRp Agentur AB 

Smartgel är en italiensk hårdglassmaskin med låg energiför-
brukning. Ingredienserna och vätskan häller man på i påfyll-
ningsluckan på framsidan, och sedan låter man maskinen 
göra resten. Genom att blanda alla ingredienser i en enda cy-
linder garanteras maximal enkelhet samt minimerar risken 
för kontaminering. Smartgel mixar och blandar ingredienser-
na till perfekt konsistens samtidigt som uppvärmning sker. 
När produkten uppnått rätt temperatur är det dax för nerkyl-
ning och/eller frysning av mixen.  

· Bänkmodell eller golvmodell med låsbara hjul 
· Inverterteknik med mjukstart 

· Självjusterande POM skrapknivar som pressar ut pro-
dukten från botten av tanken för att spara tid under ut-
matningen. 

· Säkerhetsbrytare när dörren öppnas 
· Spillbricka 
· Avfrostningssystem 
· Utmatningsränna med magnetfäste för enklare rengöring 
 

Om HTE: 

· Manöverpanel med knappar och en ratt 
· Mekanisk tidstyrning 
· Omrörare med tre hastigheter 
 
Om HTX: 

· LCD display 
· Glasstillverkningsprogram - Över 50 program i datorn! Tillåter produkten ky-

las  med antingen densitetskontroll, tidsreglering eller temperaturkontroll 
· Konsistens kontroll 
· Indikator 

Ett idealiskt sätt att tillverka hårdglass!  

Telefon: +46 40 321730 

 

www.alrp.se 
E-post: info@alrp.se 
 
 

Alrp Agentur AB 

Rimfrostgatan 2B 

212 23 Malmö 

HBE400 
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ALRp Agentur AB 

Teknisk information  

Luftkyld eller vattenkyld  

Mix per sats* 3,5L 
5L 
5L 
7L   

Kompressor Hermetisk 

Miljövänligt köldmedium R452A 

Mått BxDxH mm 435 x 600 x 650 
600 x 663 x 975 
600 x 663 x 1380 
600 x 663 x 1380 

Effekt 2000W 
4800W 
4800W 
6000W 

Spänning 230V 50Hz 
3fas 400V 
3fas 400V 
3fas 400V 

Vikt 98 kg 
210 kg 
224 kg 
256 kg 

Utförande Rostfritt stål 

Art Nr:  STAFF HTE200 
STAFF HTE400 
STAFF HBE400 
STAFF HBE600 

* = Maximal produktion vid en rumstemperatur 
om 15°C och produkttemperatur om 4°C  

Kapacitet per timme* 20L 
40L 
40L 
60L 

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

Tillval: 

· Glasspatlar 
· Glasskantiner 

· Blandad luft- och vattenkyld 
· Rostfritt skåp eller rullbord 


