
GELATO ja 
PEHMEJÄÄTISE

masinad



Pastörisaator

EASYMIX 60 PLUS

Jäätisemasin

• Tootmisvõimsus: 40 kg/h 

• Mahutavus: 20-60 l 

• Elekter: 9 kW 

• Mõõdud: 39x85x103 cm 

• Kaal ca 160 kg 

• Mahutavus: 18-55 l 

• Elekter: 9 kW 

• Mõõdud: 39x85x140 cm 

• Kaal ca 200-230 kg 

• Tootmisvõimsus: 14-63 l/h 

• Mahutavus: 1,5-8 kg/tsükli kohta 

• Elekter: 5,8 kW 

• Mõõdud: 53x70x137 cm 

• Kaal ca 280 kg 

MULTIFREEZE 8 PRO

PLUSSID:
• Vee- ja energia-

säästlik
• Sorbee jääb 

kreemjas tänu 
kiiruse ja jõu 
kontrolliseadmele

• Saab töödelda 
väikseid koguseid

PLUSSID:
• Populaarne mudel!
• Kiire tootmis-

tsükkel
• 3 pastöriseerimis-

programmi

Pastörisaator

PSK 65 PRO

PLUSSID:
• Sobib ka jogurti 

valmistamiseks
• Tänu integreeritud 

emulgeerijale 
valmib segu kiiresti

• Võimaldab 
kasutada toorpiima

• Kasutajasõbralik  
ekraan

Ideaalne 

talutootmisesse



Combo-masin gelato valmistamiseks

(pastörisaator koos jäätisemasinaga)

Compacta Vario 8 Classic 

Šokikülmutus (blast freezer)

CK 100

Multifunktsionaalne masin gelato 

ja kondiitrikreemide valmistamiseks

Compacta Vario Pro 8

• Mahutavus: 11 l 

• Kogus ühe tsükli kohta: 

• Jäätisemass 1,5-8 kg

• Kondiitrikreem 2,5-4 kg

• Tsükli pikkus (max koguse juures) 25 min

• Temp. kuni +105°C

• Elekter: kompressor 2,6 kW + laba 3 kW 

• Mõõdud: 60x77x153 cm 

• Kaal 290 kg 

PLUSSID:
• Valmista jäätist, 

gurmeekastmeid, 
kondiikreeme, 
ganache, moose

• Madalad kulud
• Saab töödelda 

väikseid koguseid 
(15% võimsusest)

• Töötemperatuur: 3/-18°C

• Mahutavus: 12 l 

• Maitseid: 1 

• Elekter: 1,4 kW 

• Mõõdud: 79x70x85 cm 

• Kaal 115 kg 

PLUSSID:
• Seest ümarate nurkadega, et oleks kerge 

puhastada. Sobib veel: 
• küpsetiste kiireks jahutamiseks (+3°C)
• tainaste&küpsetiste šokikülmutamiseks

~10 min šokikülmas 
teeb gelato enne 
vitriini panemist 
tahkemaks ja 
stabiilsemaks ning 
nii on parem seda 
kaunistada.

• Kogus ühe tsükli kohta: 

• Jäätisesegu mass 1,5 - 8 kg

• Granita 7 kg

• Kogus tunnis: 14-63 l

• Tsükli pikkus (max koguse juures) 25 min

• Elekter: 8,8 kW 

• Mõõdud: 60x77x153 cm 

• Kaal 290 kg 

PLUSSID:
• Kõik-ühes masin 

võtab vähe ruumi
• Madalad kulud
• Saab töödelda 

väikseid koguseid 
(15% võimsusest)

• Lihtne puhastada



3. Pehmejäätise masinad

301 PRO (counter-to ehk letile asetatav)
603 BIB401 BIB

Puhastamine:

• Aseta jäätisesegu paak kuuma veega täidetud nõusse/kraanikaussi ja loputa läbi.

• Steriliseerimiseks lisa kuuma vette desinfitseerivat ainet. 

• Loputa kuuma veega korralikult üle.

• Eemalda dosaatori otsik ning õlita.

Tänu uudsele pumbasüsteemile ei pea seda puhastamiseks pidevalt 
pisikesteks osadeks lahti võtma. Terve süsteemi lahtivõtmine ja puhastus on 
vajalik 1 x kuus. Võrreldes konkureerivate masinatega sisaldab see vähem osi 
ja on lihtsam. Kõik osad on nõudepesukindlad.

• Tootmisvõimsus: 40 kg/h 

• Mahutavus: 12 l 

• Maitseid: 1 

• Elekter: 2,7 kW 

• Mõõdud: 51x72x87 cm 

• Kaal ca 170 kg 

• Sisaldab portsjonilugejat 

• Tootmisvõimsus: 40 kg/h 

• Mahutavus: 12 l 

• Maitseid: 1 

• Elekter: 2,5 kW 

• Mõõdud: 54x80x146 cm 

• Kaal 210-235 kg 

• Sisaldab portsjonilugejat 

• Tootmisvõimsus: 60 kg/h 

• Mahutavus: 12 + 12 l 

• Maitseid: 2+1 

• Elekter: 5 kW 

• Mõõdud: 54x90x163 cm 

• Kaal 285-325 kg 

• Sisaldab portsjonilugejat 

PLUSSID:
• Väga lihtne puhastada
• Masinates võib 

kasutada marja-, 
puuvilja- või 
pähklitükikestega 
jäätisemassi 

• Tehasest masina 
kaugkontroll 
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