Mjukglassmaskin med kylutrymme som nås från baksidan
Perfekt där man vill erbjuda kunden självservering
O431-RC

Maskinen är utrustad med s.k. slangpump. Mixen trans‐
porteras i ett slutet system upp i fryscylindern med hjälp
av slangpumpen och kompressorn blandar luft och mix
till ett högt overrun (volymökning). Det slutna systemet
ger stora hygieniska fördelar.
Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild
av hur produkten bearbetas. Maskinen har hållbara delar,
vilket minskar slitaget och minimerar underhållskostna‐
den samt maximerar tillförlitligheten.
Med en bredd på endast 48,6 cm kan maskinen placeras i
trånga utrymmen.

Om O431-RC
Vattenkyld 2 smaks mjukglassmaskin
Golvmodell
Lämplig för mjukglass och frozen yogurt
Byggd för enkel hantering och rengöring med långt
intervall mellan diskningar (totaldisk 1ggr per 2 veckor)
 Högeﬀektiv fryskammare och ScrollTM kompressor
för ger hög tillförlitlighet och tyst arbetsgång
 Energisparläget (ECM) som skyddar produkten från
överbearbetning vid låg försäljning eller nattetid
 Med 2st separata IntelliTec kontrollpaneler (LCD)
hanterar du enkelt och problemfritt maskinen i det
dagliga arbetet
 Konsistenskontroll. Perfekt glass i alla lägen
 Peristaltisk luft/mixpump
 C.I.P. diskteknik (rengöring på plats)
 Kylutrymme med utdragbar hylla

Kylutrymme som nås från
baksidan
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O431-RC
 Självstängande utmatning som motverkar spill
och underlättar exakt portionering
 Justerbar utmatningshastighet för optimal serve‐
ring
 Omrörare med unik konstruktion som blandar
produkten väl och hindrar nerbrytning, vilket ger
en smidigare och krämigare glass
 Twistfunktion. I mitten spaken blir mjukglassen
mixad
 Ingår:
‐ 4st hjul med spärr
 Tillval
‐Luftkyld
‐ Möjligt att beställa bag in box anslutningskit.
‐ Alltid färsk mix med BagInBox

Kylutrymme med utdragbar hylla

IntelliTec2™
kontrollpanel

Teknisk information
Dimensioner

Netto

Transport

Bredd

48,6 cm

Höjd

172,4 cm

Djup

96,0 cm

Vikt

226,7 kg

El

400V trefas 16A

Kylmedel

R404A

Effekt

4400W

Mixbehållare

2 st a 21 L vardera

Fryscylindrar

2 st 3,8 L vardera

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

Produktion/timme

27 kg, 370 glassar

Utförande

Rostfritt stål

294,8 kg

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
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