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R151 är en italiensk multifunktionsmaskin med stor kapacitet. Den är utrustad med 
pastörisering och har över 50 glassprogram. Återställning möjliggör exakta inställ-
ningar för varje typ av mix. Den har en skrapkniv med automatisk utmatning, som 
pressar ut glassen från botten av tanken för att spara tid under utmatning-
en. Delarna är enkla att ta av för rengöring och kan diskas i diskma-
skin. Glassmaskinen har tilltalande utvändig design med rundade hörn som ökar sä-
kerheten. Denna maskin är passar bra till storskalig glasstillverkning.  

Utrustad med: 

· Golvmodell med låsbara hjul 
· Över 50 program i datorn 
· LCD display 

· Återställning möjliggör exakta inställningar för varje typ av mix 
· Inverterteknik för steglös hastighetsreglering av omröraren 
· Konsistens kontroll 
· Indikator 

· Temperaturreglering med PID kontroll 
· Justerbar spillbricka. För att passa behållare av olika storlekar 
· Behållare med dubbla lock. Lätt att kontrollera mixen under arbetet. Möjlighet att till-

sätta bär, choklad mm i slutfasen 
· Vertikal frysare med hållbart blad av polyethylene. Med mikromagnet som stoppar om-

röraren innan locket öppnas 
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Teknisk information  

Pastörisering/
Konservering* 

15L (55 min.) 
15L (50 min.) 

Kompressor Hermetisk 

Miljövänligt kylmedel R404A 

Dimensioner  BxDxH mm 600 x 850 x 1335 

Effekt 4000W 
5800W 

Spänning 400V  50Hz 3Fas 

Vikt 176 kg 
215 kg 

Utförande Rostfritt stål 

Art Nr:  STAFF R151 Med 
STAFF R151 Max 

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

Vaniljkräm* 15L (55 min.)  
15L (50 min.) 

Mix per sats* 2-5L 
2-7L 

Kapacitet per timme* Max. 40L  
Max. 60L  

Vattenkyld eller luftkyld  

Cremekokning/vaniljkräm 

Tillval: 

· Extern skrivare för att bekräfta slut på 
pastöriseringen enl framtida HACCP 
riktlinjer 

· Semi-hermetisk kompressor  
· Blandad luft- och vattenkyld 

· Kan special beställas med andra spän-
ningar  

· Glasskantiner 
· Glasspatlar 
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