Twin Twist, Gravity
2-smaks mjukglass/frozen yoghurtmaskin

F231

Maskinens utrustning och möjligheter:
F231 är en driftsäker och lättskött maskin. Ett sofistikerat kontrollsystem garanterar en perfekt produkt vid alla tillfällen.


Kraftfull IntelliTec2 ™ kontrollpanel (LCD) och tyd‐
liga instruktioner gör hanteringen enkel och problem‐
fri. Du får viktig information vid körning samt för‐
bättrade diagnostikmöjligheter.



Statusuppdateringar via Wi‐Fi och epost gör det
möjligt att fjärrkontrollera, diagnostisera och infor‐
mera operatören/tekniker om utrustningen och dess
prestanda.
( Wi-Fi modulen är valfri och måste beställas separat ) .



Precisionskontrollerat kylsystem som ger perfekt och
jämn konsistens från den första till den sista glassen.



Energisparläge( ECM ) skyddar produkten från över‐
bearbetning vid låg försäljning och nattetid .



Maskinens kompakta utförande är idealisk för platser
där utrymmet är ett problem .



Omrörare med en unik konstruktion som försiktigt
vänder mixen och förhindrar nerbrytning, vilket ger
en mjukare och krämigare glass.



Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv
bild av hur produkten bearbetas.



Självstängande utmatning eliminerar spill och säker‐
ställer exakta portioner.



Hållbara delar ger lägre underhållskostnader.



Twist‐funktionen gör att du kan erbjuda två smaker,
var för sig eller i kombination .



Ingår: 4 hjul, varav 2 med spärr.

Tillval: ADA –handtag, godkända i

Justerbar kopphållare
USA för personer med funktionsnedsättning.

IntelliTec2™ kontrollpanel
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F231

F231-AD1 modell sidovy
Observera att höjden till handtagen skiljer
sig från standard F231. Inga andra mått har
ändrats.

Sida och baksida visar lufttillförsel. De inre måtten gäller för vattenkylda maskiner.

Modell 231
Dimensioner

Netto

Transport

Bredd

48,9 cm

81,3 cm

Höjd

148,0 cm

152,4 cm

Djup

71,1 cm

99,1 cm

Vikt

181,4 kg

213,1 kg

El

400V trefas 16A

Kylmedel

R404A

Kompressor

12000 Btu/timme = 3500 Watt kyleffekt

Motorer

2 st 0,75 hk

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

Option luftkyld

Vertikalt luftutblås på baksidan som möjliggör tät uppställning

Volym på fryscylindrar

2 st 3,2 liter

Mixbehållare

2 st 11,3 liter
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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