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Gelato Live Show - Färsk glass! 
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För dig som tillverkar egen glass, så kan du 
med denna hårdglassmaskin servera glass 
snabbt och enkelt utan att behöva ha en se-
parat skopglassdisk! Den producera alltid 
färsk glass tack vare kontinuerlig frysning. 
Perfekt hårdglassmaskin om man har ont om 
utrymme. Attraktiv tillverkningsfas! 

Detta är en kontinuerlig glassmaskin med 
nattläge, som är väldigt lätt att använda. Först 
häller man glassmix i cylindern som sedan 
fryses till gelato/glass. I tillverkningsfasen 
kan du kan alltid fylla på mer mix och ingre-
dienser och så fort du öppnar locket så stan-
nar omröraren. Genom att kunna justera has-
tigheten på omröraren så kan du få önskat 
konsistens på glassen. I de större modellerna 
fungerar varje behållare var för sig med kom-
pressor. Finns både som golvmodell och bänk-
modell med 1-4 frysare/omrörare.  

Utrustad med: 

· Golvmodell med låsbara hjul 
· Nattläge med energisparläge 
· LCD-display 
· 5st program i datorn 
· Avfrostning 
· TOSHIBA Inverter för steglös hastighetsre-

glering av omröraren 
· Konsistens kontroll 
· Indikator 
· Temperaturreglering med PID kontroll 
· Rengöringsutlopp 
· Roterande fyrsare med mikromagnet som 

stoppar omröraren innan locket öppnas 
· Behållaren: Lätt att kontrollera mixen och 

möjlighet att tillsätta bär, choklad mm under 
tillverkningsfasen.  

Nyhet för glassbaren! 

GLST1 

GLS1 

Alrp Agentur AB 

Rimfrostgatan 2B 

212 23 Malmö 

Telefon: +46 40 321730 

 

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

· Kan special beställas med andra spänningar  

· Tält 

· Hållare för glassbägare 

· Profilering 

· Diskkit med dusch 

 

Teknisk information  

Vattenkyld eller lyftkyld  

Mix per sats 4,6L 
4,6L 
2 x 4,6L 
4 x 4,6L 

Kapacitet per timme 12 kg 
12 kg 
24 kg 
48 kg 

Kompressor Hermetisk 

Miljövänligt köldmedium R452A 

Dimensioner  BxDxH mm 700 x 520 x 414 
700 x 620 x 850 
861 x 620 x 850 
1058 x 965 x 850 

Spänning 230V 10 A 50Hz 
230V 10 A 50Hz 
2 x 230V 10A  
4 x 230V 10A  

Vikt 81 kg 
97 kg 
166 kg 
325 kg 

Utförande Rostfritt stål 

Art Nr:  STAFF GLST1 
STAFF GLS1 
STAFF GLS2 
STAFF GLS4 

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

GLS2 
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GLS2 LX—Diskkit med dusch 

GLS4 


