
  

Alrp Agentur AB 

Rimfrostgatan 2B 

212 23 Malmö 

Telefon: +46 40 321730 

En högpresterande shakemaskin. Genom fronten av plexiglas 
får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbe-
tas. Fördelen med F112 är att den har färre delar, vilket gör 
rengöringen och diskningen mycket lättare. Maskinen är utrus-
tad med hållbara delar, som minskar slitaget och minimerar 
underhållskostnaden samtidigt som den ger flera års tillförlitlig 
service. E112 är det idealiska valet för restauranger, fritidsan-
läggningar, glassbarer, skolor och caféer.  
 
Om F112 
 

Luftkyld mjukglassmaskin  

Bänkmodell med bekväm arbetshöjd  

Lämplig för milkshake , smoothies, slush mm. 

Byggd för enkel hantering och rengöring  

Utrustad med: 

- En switch med automatiskt avstängning vid rengöring 
av maskinen. För förenklad drift och rengöring. 

- Precisionskontrollerat kylsystem som ger en jämn och 
god produktkvalitet från första till sita glassen, även 
vid höga temperaturer. 

- Slush avfrostningscykel för jämn produkt.  

- Varningslampa med auto-fyll funktion som indikerar 
låg mixnivå. 

- Rostfri omrörare med kraftig hastighetsreducerare, 
3/4 hk drivmotor sätter standarden för lång livslängd 
och driftsäkerhet. 

- Luftfilter finns på sidan av maskinen. Är lätt att ren-
göra för att upprätthålla en kontinuerlig hög pre-
standa. 

- Elektrisk, som drivs CO2, eller automatisk luftsanslut-
nings kit finns. 

- On demand avfrostning försäkrar en smidig drink 
med jämn kvalitet. 

- Mix- och luftinblandningsrör som ger optimal pro-
duktkvalitet samt en jämn och låg kostnad per portion. 
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MilkshakemaskinMilkshakemaskin  

  F112F112  

Tillval 
- Luftkyld 
- Underskåpet FS1 finns som tillval för att bygga ut 
maskinen till golvmodell. Däri-genom frigör du 
bänkyta och erhåller större arbetsutrymme 
- Flaskställ med plastflaskor  
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Modell F112 

Dimensioner Netto Transport 

Bredd 43,8 cm  

Höjd 83,8 cm  

Djup 76,8 cm  

Vikt 130,6 kg 142,8 kg 

El 

Kylmedel R404A  

Effekt  

Tillval Vattenkyld  

Ventilation Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,5 cm på vardera sida  

Vattenanslutning 
anslutes till kallvatten ½” (rörgänga 15) ballofixventil  
max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp.  
Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut   

Mixbehållare 20,35 L 

Utförande Rostfritt stål 

5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, 
växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring). 

Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti 
Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation 

230V 50Hz 

Fryscylindrar 8 L 

Kapacitet  

Mixbehållare med mix– och luftinblandningsrör 

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


