
GELTRONIC PLUS 60

Οι μηχανές σκληρού παγωτού GELTRONIC PLUS series αποτελούν 
προϊόν υψηλής τεχνογνωσίας και  τεχνολογίας παράγοντας υψηλής 
ποιότητας παγωτό. Το αποτέλεσμα είναι παγωτό με τέλεια υφή και 
διόγκωση διατηρώντας τη πυκνότητά του και τη φρεσκάδα του για 
περισσότερο χρόνο εντός της βιτρίνας σας. 
Η GELTRONIC PLUS 60 αποτελεί αναβαθμισμένη έκδοση των 
μηχανών παγωτού ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Διαθέτει μηχανών παγωτού ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Διαθέτει 
οθόνη Touch Screen για τον έλεγχο των λειτουργιών της μηχανής 
κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και νέα 
εργονομικά χαρακτηριστικά. Ο χειριστής αποκτά τη δυνατότητα 
να προσθέτει το μίγμα του παγωτού και να εξάγει το τελικό προιόν 
σε όρθια θέση, ο σχεδιασμός του τραπεζιού της μηχανής 
πραγματοποιήθηκε ώστε να δέχεται μικρές και μεγάλες βασκέτες 
και καραπίνες παγωτού και ο χειριστής να τοποθετεί τις ρίπλες σε και καραπίνες παγωτού και ο χειριστής να τοποθετεί τις ρίπλες σε 
όρθια θέση, η εξαγωγή του παγωτού πραγματοποιείται στο κέντρο 
της βασκέτας, διαθέτει σύστημα πλύσης στο μπροστινό μέρος της 
μηχανής για μεγαλύτερη ευκολία στον καθαρισμό, αύξηση των 
διαστάσεων της εξόδου του παγωτού ώστε να εξάγεται μεγαλύτερη 
ποσότητα του παγωτού επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη διατήρηση της 
διόγκωσης και το απόλυτο άδειασμα του κάδου. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

-Απευθύνεται σε καταστήματα παγωτού, ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας 
-Οθόνη Touch Screen για τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών της μηχανής 
-Ένδειξη της “σκληρότητας” του παγωτού και ηχητική σήμανση όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή 
-Ηλεκτρονική ρύθμιση της “σκληρότητας” του παγωτού 
-Ψύξη κατά την έξοδο του παγωτού ώστε το παγωτό να διατηρεί την σύνθεσή του 
-Δυνατότητα παραγωγής μιας ευρείας γκάμας ειδών παγωτού
-Το τραπέζι είναι ειδικού σχεδιασμού ώστε να τοποθετούνται μικρές και μεγάλες βασκέτες -Το τραπέζι είναι ειδικού σχεδιασμού ώστε να τοποθετούνται μικρές και μεγάλες βασκέτες 
σε κατάλληλο ύψος με σκοπό ο χειριστής να τοποθετεί τις ρίπλες σε όρθια θέση 
-Η εξαγωγή του παγωτού πραγματοποιείται στο κέντρο της βασκέτας 
-Υδρόψυκτη λειτουργία 
-Μείωση του χρόνου παραγωγής 
-Απόλυτη συνέπεια σε συνεχή παραγωγή 
-Τριπλά κλιμακωτά μαχαίρια με ανταλλάξιμες λεπίδες σχεδιασμένα για άριστη ανάδευση και γρήγορη εξαγωγή του παγωτού
-Ρυθμιζόμενη ταχύτητα των μαχαιριών μέσω inverter -Ρυθμιζόμενη ταχύτητα των μαχαιριών μέσω inverter 
-Μαχαίρι υψηλής απόδοσης το οποίο διευκολύνει την πλήρη εξαγωγή του παγωτού 
-Ειδικά σχεδιασμένη πόρτα για αποφυγή παγώματος από τον ατμοσφαιρικό αέρα 
-Αύξηση των διαστάσεων της εξόδου του παγωτού για εύκολο πέρασμα κομματιών φρούτων και ξηρών καρπών 
-Το σύστημα πλύσης είναι εγκατεστημένο στο εμπρός μέρος της μηχανής για πρακτικό καθαρισμό
-Κατασκευή απο ανοξείδωτο χάλυβα (AISI304)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο                                Geltronic Plus 60
Παραγωγή (lt/h)                     30-60 
Ποσότητα Κύκλου (Kg)            min-max 4-8
Ψυκτικό Σύστημα                   Υδρόψυκτο
Τάση                                     400/50/3ph
Ισχύς (Kw)                             6,5
Βάρος (Kg)                  Βάρος (Kg)                            350
Διαστάσεις                              60x85x142cm
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