
GELMIX 60 / 120
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΤΗΡΑ
O Παστεριωτής GELMIX σχεδιάστηκε για την προετοιμασία, 
ομογενοποίηση, παστερίωση και ωρίμανση του μίγματος παγωτού.
Επιπλέον μπορεί να παράγει σιρόπι με ζάχαρη για σορμπέ παγωτό.
Διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής Touch Screen με 3 βασικά 
προγράμματα παστερίωσης:
•• 65ºC Χαμηλή παστερίωση για τις κρέμες
• 85ºC Υψηλή παστερίωση για τα παγωτά με βάση το γάλα
• 90ºC Παστερίωση για μείγματα με κακάο
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης προγραμμάτων 
της επιλογής σας.
Η διαδικασία παστερίωσης πραγματοποιείται ως εξής:
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία βρασμού το μίγμα διατηρείται 
σε υψηλή θερμοκρασία έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία σε υψηλή θερμοκρασία έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία 
παστερίωσης. Στη συνέχεια ο παστεριωτής κρυώνει αυτόματα και 
γρήγορα το μίγμα ώσπου να φτάσει τους +4/+6°C. Η ηχητική και 
ψηφιακή σήμανση ειδοποιεί ότι ο κύκλος έχει ολοκληρωθεί.
Το μίγμα μπορεί να αποθηκευτεί και να διατηρηθεί σε πρόγραμμα 
ωρίμανσης με περιοδική ανάδευση στους +4ºC έως 48 ώρες. 
Επίσης διαθέτει αναδευτήρα υψηλής ταχύτητας στην εσωτερική 
δεξαμενή. Το αποτέλεσμα είναι η βέλτιστη ανάδευση των υλικών. δεξαμενή. Το αποτέλεσμα είναι η βέλτιστη ανάδευση των υλικών. 
Διαθέτει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κάδο ώστε το μίγμα να 
αναδεύεται καλύτερα. Χάρη στον υψηλής ταχύτητας αναδευτήρα 
διαλύονται άψογα τα σωματίδια του λίπους και των υπόλοιπων 
υλικών επιτυγχάνοντας τέλεια ομογενοποίηση του μίγματος 
παρασκευάζοντας άριστο παγωτό γευστικά με κρεμώδη λεία υφή 
και πλούσιο άρωμα. 
*Η διαδικασία βρασμού και ψύξεως πραγματοποιείται με σύστημα *Η διαδικασία βρασμού και ψύξεως πραγματοποιείται με σύστημα 
μπεν μαρι.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

-Οθόνη Touch Screen για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της διαδικασίας παστερίωσης
-2 μοντέλα 60lt / 120lt
-3 βασικά προγράμματα παστερίωσης και δυνατότητα διαμόρφωσης προγραμμάτων της επιλογής σας
-Αυτόματη λειτουργία ωρίμανσης μετά την ολοκλήρωση του κύκλου παστερίωσης
-Σύστημα μπεν μαρι για το βρασμό και την ψύξη του μίγματος
-Ορθογώνιος παραλληλόγραμμος κάδος για την βέλτιστη ανάδευση του μίγματος
-Ψυκτικό Σύστημα: Υδρόψυκτο-Ψυκτικό Σύστημα: Υδρόψυκτο
-Αναδευτήρας υψηλής ταχύτητας στην εσωτερική δεξαμενή για τέλεια ομογενοποίηση
-Αύξηση του χρόνου διατήρησης του παγωτού
-Βάνα ρυθμιζόμενης ροής για σωστή εξαγωγή του μίγματος
-Απόλυτη συνέπεια σε συνεχόμενη παραγωγή
-Διαθέτει προστατευτικό σύστηματα για την αποφυγή λαθών του χειριστή
-Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού με νερό
-Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το μίγμα είναι αφαιρετά για ευκολία στο πλύσιμο-Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το μίγμα είναι αφαιρετά για ευκολία στο πλύσιμο
-Κατασκευή απο ανοξείδωτο χάλυβα (AISI304)
-Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και νερού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο                                        Gelmix 60                  Gelmix 120
Ποσότητα κύκλου (min-max)             20-60lt                       30-120lt
Χρόνος Παστεριωσης                       2H                            2H
Ταχύτητες Ανάδευσης                      1                               1
Ψυκτικό Σύστημα                             Υδρόψυκτο                   Υδρόψυκτο
Μέγιστη Συνολική Ισχύς                  7kw                           12kw
Παροχή ΡεύματοςΠαροχή Ρεύματος                          400/50/3ph                400/50/3ph
Διαστάσεις                                      55x85x110cm             75x90x110cm
Βάρος                                           165Kg                         240Kg
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