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SAM TEKNİK Mutfak Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin temelleri 1982 yılında Mehmet Ali KAKŞİ tarafından atıldı.

SAM TEKNİK faaliyetlerine, içecek ekipmanları sektöründe satış 

sonrası hizmet ve servis sunarak başlamıştır. 2010 yılında, 28 yıllık 

Horeca ürünlerinin teknik servis tecrübesi ve bilgi birikimi ile soğuk 

içecek ekipmanları imalatına adım atmıştır.

 ürünlerinin kullanıcı dostu, uzun ömürlü ve üstün kaliteli 

olmalarının temelinde, uzun yıllar süregelen tecrübe, AR-GE odaklı ve 

son teknolojiyi takip eden üretim anlayışı vardır.

Hedefimiz, güçlü yerel ortaklarla işbirliği yaparak  ürün 

portföyünü tüm dünya pazarlarındaki son kullanıcılara tanıtmaktır.

Tecrübesini kalite ile birleştiren marka; 
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SAM TEKNİK Mutfak Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin temelleri 1982 yılında Mehmet Ali KAKŞİ tarafından atıldı.

SAM TEKNİK faaliyetlerine, içecek ekipmanları sektöründe satış 

sonrası hizmet ve servis sunarak başlamıştır. 2010 yılında, 28 yıllık 

Horeca ürünlerinin teknik servis tecrübesi ve bilgi birikimi ile soğuk 

içecek ekipmanları imalatına adım atmıştır.

 ürünlerinin kullanıcı dostu, uzun ömürlü ve üstün kaliteli 

olmalarının temelinde, uzun yıllar süregelen tecrübe, AR-GE odaklı ve 

son teknolojiyi takip eden üretim anlayışı vardır.

Hedefimiz, güçlü yerel ortaklarla işbirliği yaparak  ürün 

portföyünü tüm dünya pazarlarındaki son kullanıcılara tanıtmaktır.

Tecrübesini kalite ile birleştiren marka; 
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

 İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
 Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
 Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır. 
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

SLUSH Mono Allure
12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin  
üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 25,5 kg 28 kg

Genişlik 195 mm 225 mm

Derinlik 530 mm* 510 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 490 W

Güç 350 W

Akım 1,6 A 

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICI RGB LED IŞIKSOĞUK İÇECEKLER

12 L  TRE

2
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

 İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
 Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
 Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır. 
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

SLUSH Mono Allure
12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin  
üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 25,5 kg 28 kg

Genişlik 195 mm 225 mm

Derinlik 530 mm* 510 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 490 W

Güç 350 W

Akım 1,6 A 

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICI RGB LED IŞIKSOĞUK İÇECEKLER

12 L  TRE

ürün seçenekleri

SİYAHSARI

SLUSH12.IA  
 € 1.165,00

SLUSH12.YA  
 € 1.130,00

SLUSH12.BA  
 € 1.130,00

INOX

RGB

LED

GÜVENLİK

İçeceğin daha iyi 
sergilenmesi için  
çok renkli RGB  
ışık kaynağı.

Markalama ve daha 
iyi görünüm için led 
aydınlatmalı ön  
panel.

Hazne kapağı 
açıldığında güvenlik için 
mikser işlevi otomatik 
olarak durur.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

 İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
 Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
 Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

SLUSH Twin Allure
12 L + 12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 43,5 kg 46,5 kg

Genişlik 390 mm 430 mm

Derinlik 530 mm* 520 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 984 W

Güç 510 W

Akım 2,31 A

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

12 L  TRE12 L  TRE

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin  
üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICI RGB LED IŞIKSOĞUK İÇECEKLER

4
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

 İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
 Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
 Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

SLUSH Twin Allure
12 L + 12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 43,5 kg 46,5 kg

Genişlik 390 mm 430 mm

Derinlik 530 mm* 520 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 984 W

Güç 510 W

Akım 2,31 A

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

12 L  TRE12 L  TRE

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin  
üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICI RGB LED IŞIKSOĞUK İÇECEKLER

SİYAHSARI

SLUSH24.IA  
 € 1.515,00

SLUSH24.YA  
 € 1.480,00

SLUSH24.BA  
 € 1.480,00

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

RGB

LED

GÜVENLİK

İçeceğin daha iyi 
sergilenmesi için  
çok renkli RGB  
ışık kaynağı.

Markalama ve daha 
iyi görünüm için led 
aydınlatmalı ön  
panel.

Hazne kapağı 
açıldığında güvenlik için 
mikser işlevi otomatik 
olarak durur.

2
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

 İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
 Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
 Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

SLUSH Triple Allure
12 L+12 L+12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 61,3 kg 64,8 kg

Genişlik 590 mm 630 mm

Derinlik 530 mm* 530 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 1400 W

Güç 990 W

Akım 3,84 A

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

12 L  TRE12 L  TRE12 L  TRE

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin  
üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICI RGB LED IŞIKSOĞUK İÇECEKLER

SİYAHSARI

SLUSH36.IA  
 € 2.045,00

SLUSH36.YA  
 € 2.010,00

SLUSH36.BA  
 € 2.010,00

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

RGB

LED

GÜVENLİK

İçeceğin daha iyi 
sergilenmesi için  
çok renkli RGB  
ışık kaynağı.

Markalama ve daha 
iyi görünüm için led 
aydınlatmalı ön  
panel.

Hazne kapağı 
açıldığında güvenlik için 
mikser işlevi otomatik 
olarak durur.

2
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

 İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
 Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
 Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

SLUSH Triple Allure
12 L+12 L+12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 61,3 kg 64,8 kg

Genişlik 590 mm 630 mm

Derinlik 530 mm* 530 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 1400 W

Güç 990 W

Akım 3,84 A

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

12 L  TRE12 L  TRE12 L  TRE

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin  
üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICI RGB LED IŞIKSOĞUK İÇECEKLER

SİYAHSARI

SLUSH36.IA  
 € 2.045,00

SLUSH36.YA  
 € 2.010,00

SLUSH36.BA  
 € 2.010,00

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

RGB

LED

GÜVENLİK

İçeceğin daha iyi 
sergilenmesi için  
çok renkli RGB  
ışık kaynağı.

Markalama ve daha 
iyi görünüm için led 
aydınlatmalı ön  
panel.

Hazne kapağı 
açıldığında güvenlik için 
mikser işlevi otomatik 
olarak durur.

2

7
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

SLUSH Mono
12 L  slush, granita, meyve suyu dispenseri
Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin 

üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 24,7 kg 27,2 kg

Genişlik 195 mm 225 mm

Derinlik 530 mm* 510 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 490 W

Güç 340 W

Akım 1,54 A

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

12 L  TRE

 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER

SİYAHSARI

SLUSH12.I  
 € 1.045,00

SLUSH12.Y  
 € 1.010,00

SLUSH12.B  
 € 1.010,00

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2
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SİYAHSARI

SLUSH12.I  
 € 1.045,00

SLUSH12.Y  
 € 1.010,00

SLUSH12.B  
 € 1.010,00

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

SLUSH Twin
12 L +12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin  
üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 41,1 kg 44 kg

Genişlik 390 mm 430 mm

Derinlik 530 mm* 520 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 984 W

Güç 495 W

Akım 2,25 A

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

12 L  TRE12 L  TRE

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER

10

435 mm
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

SLUSH Twin
12 L +12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin  
üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 41,1 kg 44 kg

Genişlik 390 mm 430 mm

Derinlik 530 mm* 520 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 984 W

Güç 495 W

Akım 2,25 A

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

12 L  TRE12 L  TRE

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER

11

SİYAHSARI

SLUSH24.I  
 € 1.320,00

SLUSH24.Y  
 € 1.285,00

SLUSH24.B  
 € 1.285,00 

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

SLUSH Triple
12 L+12 L+12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin  
üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 58,5 kg 62 kg

Genişlik 590 mm 630 mm

Derinlik 530 mm* 530 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 1400 W

Güç 1050 W

Akım 3,72 A

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

12 L  TRE12 L  TRE12 L  TRE

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER

12
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

 Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
 Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
 Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

SLUSH Triple
12 L+12 L+12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin  
üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 58,5 kg 62 kg

Genişlik 590 mm 630 mm

Derinlik 530 mm* 530 mm

Yükseklik 770 mm 805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu Mekanik

Soğutucu Gaz R404A / R290

Soğutma Gücü 1400 W

Güç 1050 W

Akım 3,72 A

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

12 L  TRE12 L  TRE12 L  TRE

BUZLU İÇECEKLER KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER

SİYAHSARI

SLUSH36.I  
 € 1.760,00

SLUSH36.Y  
 € 1.725,00

SLUSH36.B  
 € 1.725,00 

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

13
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

10 L panoramik, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk 
içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur.  
 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

Panoramik karıştırıcılı 

Panoramik M10

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 16,4 kg 18,4 kg

Genişlik 250 mm 300 mm

Derinlik 390 mm* 335 mm

Yükseklik 700 mm 720 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 350 W

Güç 160 W

Akım 1,1 A

Enerji Tüketimi 1,8 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

10 L  TRE

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

14

305 mm

725 mm
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

10 L panoramik, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk 
içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur.  
 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

Panoramik M10

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 16,4 kg 18,4 kg

Genişlik 250 mm 300 mm

Derinlik 390 mm* 335 mm

Yükseklik 700 mm 720 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 350 W

Güç 160 W

Akım 1,1 A

Enerji Tüketimi 1,8 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

10 L  TRE

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

ANALOG

SİYAHSARI

M10.AI  
 € 465,00

M10.AY  
 € 430,00

M10.AB  
 € 430,00 

INOX

sıcaklık kontrol sistemiürün seçenekleri

Tasarım Tescil No : 2018 07547   /   Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

İstenen derece 
manuel olarak 
ayarlanır, termostat 
sıcaklığı korur.

15
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 23 kg 25,8 kg

Genişlik 500 mm 535 mm

Derinlik 390 mm* 355 mm

Yükseklik 700 mm 720 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 500 W

Güç 250 W

Akım 1,3 A

Enerji Tüketimi 3,8 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

Panoramik 10 Twin

10 L  TRE10 L  TRE

10 L + 10 L panoramik twin soğuk içecek dispenseri
Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü 
soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur.  

 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Tek gövde ve ikili hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

16

725 mm
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 23 kg 25,8 kg

Genişlik 500 mm 535 mm

Derinlik 390 mm* 355 mm

Yükseklik 700 mm 720 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 500 W

Güç 250 W

Akım 1,3 A

Enerji Tüketimi 3,8 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

Panoramik 10 Twin

10 L  TRE10 L  TRE

10 L + 10 L panoramik twin soğuk içecek dispenseri
Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü 
soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur.  

 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Tek gövde ve ikili hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

ANALOG

SİYAHSARI

MM20.AY  
 € 700,00

MM20.AB  
 € 700,00 

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

sıcaklık kontrol sistemi

İstenen derece 
manuel olarak 
ayarlanır, termostat 
sıcaklığı korur.

17
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 29 kg 32,5 kg

Genişlik 750 mm 780 mm

Derinlik 390 mm* 355 mm

Yükseklik 700 mm 720 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 750 W

Güç 300 W

Akım 1,53 A

Enerji Tüketimi 5 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

Panoramik 10 Triple

10 L  TRE10 L  TRE10 L  TRE

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

10 L + 10 L + 10 L  panoramik triple soğuk içecek dispenseri
Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk 
içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur.  
 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  
 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.

 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Tek gövde ve üçlü hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

18

725 mm
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 29 kg 32,5 kg

Genişlik 750 mm 780 mm

Derinlik 390 mm* 355 mm

Yükseklik 700 mm 720 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 750 W

Güç 300 W

Akım 1,53 A

Enerji Tüketimi 5 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

Panoramik 10 Triple

10 L  TRE10 L  TRE10 L  TRE

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

10 L + 10 L + 10 L  panoramik triple soğuk içecek dispenseri
Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk 
içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur.  
 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  
 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.

 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Tek gövde ve üçlü hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

ANALOG

İstenen derece 
manuel olarak 
ayarlanır, termostat 
sıcaklığı korur.

SİYAHSARI

MMM30.AY  
 € 970,00

MMM30.AB  
 € 970,00 

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

sıcaklık kontrol sistemi
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik M22

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 20 kg 21,6 kg

Genişlik 350 mm 400 mm

Derinlik 405 mm* 430 mm

Yükseklik 755 mm 795mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 500 W

Güç 250 W

Akım 1,4 A

Enerji Tüketimi 2,8 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

22 L  TRE

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

22 L panoramik, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk 
içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur.  
 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

20
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik M22

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 20 kg 21,6 kg

Genişlik 350 mm 400 mm

Derinlik 405 mm* 430 mm

Yükseklik 755 mm 795mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 500 W

Güç 250 W

Akım 1,4 A

Enerji Tüketimi 2,8 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

22 L  TRE

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

22 L panoramik, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk 
içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur.  
 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

Dijital termostat 
sayesinde derece 
kolayca ayarlanır, 
termostat belirlenen 
dereceyi korur, dijital 
gösterge anlık sıcaklığı 
gösterir.

DİJİTAL

ANALOG

İstenen derece manuel 
olarak ayarlanır, 
termostat sıcaklığı 
korur.

SİYAH

M22.DI  
 € 660,00

SARI

M22.DY  
 € 625,00

M22.DB  
 € 625,00 

INOX

SİYAH

M22.AI  
 € 635,00

SARI

M22.AY  
 € 600,00

M22.AB  
 € 600,00 

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

sıcaklık kontrol sistemi
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik M40

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 23 kg 25,1 kg

Genişlik 450 mm 490 mm

Derinlik 450 mm* 480 mm

Yükseklik 825 mm 845 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 750 W

Güç 280 W

Akım 1,45 A

Enerji Tüketimi 4,25 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

40 L  TRE

40 L panoramik, karıştırıcılı, soğuk içecek dispenseri
Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk 
içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur,  

 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

22
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik M40

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 23 kg 25,1 kg

Genişlik 450 mm 490 mm

Derinlik 450 mm* 480 mm

Yükseklik 825 mm 845 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 750 W

Güç 280 W

Akım 1,45 A

Enerji Tüketimi 4,25 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

40 L  TRE

40 L panoramik, karıştırıcılı, soğuk içecek dispenseri
Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk 
içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur,  

 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir. 
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

DİJİTAL

SİYAHSARI

M40.DI  
 € 865,00

M40.DY  
 € 830,00

M40.DB  
 € 830,00 

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

Dijital termostat 
sayesinde derece 
kolayca ayarlanır, 
termostat belirlenen 
dereceyi korur, dijital 
gösterge anlık sıcaklığı 
gösterir.

sıcaklık kontrol sistemi
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik S22

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 20,6 kg 22,2 kg

Genişlik 350 mm 400 mm

Derinlik 405 mm* 430 mm

Yükseklik 760 mm 795 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 500 W 

Güç 260 W

Akım 1,38 A

Enerji Tüketimi 2,9 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

22 L  TRE

22 L panoramik, fıskiyeli soğuk içecek dispenseri
Doğal parçacıksız meyve ve şalgam sularının soğutulması ve dağıtılması için 
tasarlanmış tezgah üstü soğuk içecek dispenseri.

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur,  
 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik fıskiye sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Fıskiyenin eşit dağıtım özelliği sayesinde içecek azalsa bile iştah açıcı görsellik değişmez.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
 Parçacıklı içeceklere uygun değildir.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

Panoramik fıskiyeli soğuk içecek dispenseri

FISKİYELİSOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

DİJİTAL

ANALOG

SİYAH

S22.DI  
 € 660,00

SARI

S22.DY  
 € 625,00

S22.DB  
 € 625,00 

INOX

SİYAH

S22.AI  
 € 635,00

SARI

S22.AY  
 € 600,00

S22.AB  
 € 600,00 

INOX

ürün seçenekleri

İstenen derece 
manuel olarak 
ayarlanır, termostat 
sıcaklığı korur.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

Dijital termostat 
sayesinde derece 
kolayca ayarlanır, 
termostat belirlenen 
dereceyi korur, dijital 
gösterge anlık sıcaklığı 
gösterir.

sıcaklık kontrol sistemi
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DİJİTAL

ANALOG

SİYAH

S22.DI  
 € 660,00

SARI

S22.DY  
 € 625,00

S22.DB  
 € 625,00 

INOX

SİYAH

S22.AI  
 € 635,00

SARI

S22.AY  
 € 600,00

S22.AB  
 € 600,00 

INOX

ürün seçenekleri

İstenen derece 
manuel olarak 
ayarlanır, termostat 
sıcaklığı korur.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

Dijital termostat 
sayesinde derece 
kolayca ayarlanır, 
termostat belirlenen 
dereceyi korur, dijital 
gösterge anlık sıcaklığı 
gösterir.

sıcaklık kontrol sistemi
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik S40

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 25,8 kg 27,5 kg

Genişlik 450 mm 490 mm

Derinlik 450 mm* 480 mm

Yükseklik 830 mm 845 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 750 W 

Güç 285 W

Akım 1,4 A

Enerji Tüketimi 4,45 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

40 L  TRE

40 L panoramik, fıskiyeli soğuk içecek dispenseri
Doğal parçacıksız meyve ve şalgam sularının soğutulması ve dağıtılması  
için tasarlanmış tezgah üstü soğuk içecek dispenseri.

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur,  
 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik fıskiye sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Fıskiyenin eşit dağıtım özelliği sayesinde içecek azalsa bile iştah açıcı görsellik değişmez.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

Panoramik fıskiyeli soğuk içecek dispenseri

FISKİYELİSOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

SİYAHSARI

S40.DI  
 € 865,00

S40.DY  
 € 830,00

S40.DB  
 € 830,00 

INOX

ürün seçenekleri

DİJİTAL

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

Dijital termostat 
sayesinde derece 
kolayca ayarlanır, 
termostat belirlenen 
dereceyi korur, dijital 
gösterge anlık sıcaklığı 
gösterir.

sıcaklık kontrol sistemi
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik S40

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 25,8 kg 27,5 kg

Genişlik 450 mm 490 mm

Derinlik 450 mm* 480 mm

Yükseklik 830 mm 845 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 750 W 

Güç 285 W

Akım 1,4 A

Enerji Tüketimi 4,45 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

40 L  TRE

40 L panoramik, fıskiyeli soğuk içecek dispenseri
Doğal parçacıksız meyve ve şalgam sularının soğutulması ve dağıtılması  
için tasarlanmış tezgah üstü soğuk içecek dispenseri.

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur,  
 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
 Geniş musluk hortumu hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Manyetik fıskiye sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar,  

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Fıskiyenin eşit dağıtım özelliği sayesinde içecek azalsa bile iştah açıcı görsellik değişmez.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Makinenin kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.

Panoramik fıskiyeli soğuk içecek dispenseri

FISKİYELİSOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

SİYAHSARI

S40.DI  
 € 865,00

S40.DY  
 € 830,00

S40.DB  
 € 830,00 

INOX

ürün seçenekleri

DİJİTAL

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

Dijital termostat 
sayesinde derece 
kolayca ayarlanır, 
termostat belirlenen 
dereceyi korur, dijital 
gösterge anlık sıcaklığı 
gösterir.

sıcaklık kontrol sistemi
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik 22 Twin

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 32,7 kg 35,5 kg

Genişlik 695 mm 735 mm

Derinlik 405 mm* 420 mm

Yükseklik 755 mm 780 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 750 W 

Güç 290 W

Akım 1,5 A

Enerji Tüketimi 4,36 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

22 L  TRE22 L  TRE

22 L+22 L panoramik twin soğuk içecek dispenseri

Panoramik Twin fıskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
 Fıskiyeli; Manyetik pompa sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve sularının,  

 şalgamın soğutulması ve dağıtılması için tasarlanmış tezgah üstü dispenser. 
 Karıştırıcılı; Manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı doğal meyve suları, ayrıca;   

 ayran, şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, süt ve her türlü soğuk  içeceklerin soğutulması ve dağıtım için tasarlamış  
 tezgah üstü dispenser.

 Fıskiyeli; Manyetik pompa sistemi ve Karıştırıcılı; Manyetik palet sistemi sayesinde  
 hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur,  
 bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Fıskiyeli modeller parçacıklı içeceklere uygun değildir.
 Fıskiye sistemi sayesinde iştah açıcı görsellik sunar.
 Karıştırıcılı; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Tek gövde ve ikili hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk 
içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFUFISKİYELİ
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Panoramik 22 Twin

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 32,7 kg 35,5 kg

Genişlik 695 mm 735 mm

Derinlik 405 mm* 420 mm

Yükseklik 755 mm 780 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 750 W 

Güç 290 W

Akım 1,5 A

Enerji Tüketimi 4,36 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

22 L  TRE22 L  TRE

22 L+22 L panoramik twin soğuk içecek dispenseri

Panoramik Twin fıskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
 Fıskiyeli; Manyetik pompa sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve sularının,  

 şalgamın soğutulması ve dağıtılması için tasarlanmış tezgah üstü dispenser. 
 Karıştırıcılı; Manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı doğal meyve suları, ayrıca;   

 ayran, şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, süt ve her türlü soğuk  içeceklerin soğutulması ve dağıtım için tasarlamış  
 tezgah üstü dispenser.

 Fıskiyeli; Manyetik pompa sistemi ve Karıştırıcılı; Manyetik palet sistemi sayesinde  
 hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.

 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur,  
 bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Fıskiyeli modeller parçacıklı içeceklere uygun değildir.
 Fıskiye sistemi sayesinde iştah açıcı görsellik sunar.
 Karıştırıcılı; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Tek gövde ve ikili hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk 
içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFUFISKİYELİ

SARI

SS44.AY   
 € 1.125,00

SİYAH

SM44.AB   
 € 1.125,00

SARI

SM44.AY   
 € 1.125,00

SARI

MM44.AY   
 € 1.125,00

SİYAH

SS44.AB   
 € 1.125,00

SİYAH

MM44.AB   
 € 1.125,00

ürün seçenekleri

ANALOG

İstenen derece 
manuel olarak 
ayarlanır, termostat 
sıcaklığı korur.

ANALOG

İstenen derece 
manuel olarak 
ayarlanır, termostat 
sıcaklığı korur.

2

sıcaklık kontrol sistemi

Tasarım Tescil No : 2018 03471  /   Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

KAM22 - KAM40
22 L - 40 L Panoramik köpüklü ayran dispenseri

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli Makine Koli

Ağırlık 21,8 kg 22,90 kg 25 kg 26,9 kg

Genişlik 350 mm 400 mm 450 mm 490 mm

Derinlik 405 mm* 425 mm 450 mm* 480 mm

Yükseklik 825 mm 865 mm 890 mm 930 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290 R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 500 W 750 W 

Güç 255 W 285 W

Akım 1,3 A 1,45 A

Enerji Tüketimi 2,8 kWh/24h 4,3 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 115 V 60 Hz 

22 L  TRE 40 L  TRE

Panoramik köpüklü ayran dispenseri
 Ayranın soğutulması ve dağıtılması için geliştirilmiş, köpüklü ayran veren özel musluk sistemi ile  

 çalışan tezgah üstü dispenser.
 Sınıfında tek, kompakt, köpüklü ayran dispenseri
 Özel musluk sistemi sayesinde ayran bardağa dökülürken köpürtüldüğü için ayranın kıvamı ve  

 lezzeti bozulmaz, hızlı dolum sağlar.
 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur,  

 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.
 Yavaş çalışan manyetik paletli karıştırma sistemi sayesinde ayranın kıvamı ve lezzeti değişmez,  

 hazne içinde köpük oluşumunu engeller.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, 

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur. 
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

KÖPÜKLÜ AYRANKARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

KAM22 - KAM40
22 L - 40 L Panoramik köpüklü ayran dispenseri

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli Makine Koli

Ağırlık 21,8 kg 22,90 kg 25 kg 26,9 kg

Genişlik 350 mm 400 mm 450 mm 490 mm

Derinlik 405 mm* 425 mm 450 mm* 480 mm

Yükseklik 825 mm 865 mm 890 mm 930 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290 R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 500 W 750 W 

Güç 255 W 285 W

Akım 1,3 A 1,45 A

Enerji Tüketimi 2,8 kWh/24h 4,3 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 115 V 60 Hz 

22 L  TRE 40 L  TRE

Panoramik köpüklü ayran dispenseri
 Ayranın soğutulması ve dağıtılması için geliştirilmiş, köpüklü ayran veren özel musluk sistemi ile  

 çalışan tezgah üstü dispenser.
 Sınıfında tek, kompakt, köpüklü ayran dispenseri
 Özel musluk sistemi sayesinde ayran bardağa dökülürken köpürtüldüğü için ayranın kıvamı ve  

 lezzeti bozulmaz, hızlı dolum sağlar.
 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur,  

 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.
 Yavaş çalışan manyetik paletli karıştırma sistemi sayesinde ayranın kıvamı ve lezzeti değişmez,  

 hazne içinde köpük oluşumunu engeller.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, 

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur. 
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

KÖPÜKLÜ AYRANKARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU

Ürün tanıtım  
videosu için taratın

KAM22.DI  
 € 810,00

INOXWHITE

KAM22.DW  
 € 775,00 

KAM40.DI  
 € 1.100,00

INOXWHITE

KAM40.DW  
 € 1.065,00 

22 L  TRE

40 L  TRE

ürün seçenekleri

DİJİTAL

Dijital termostat 
sayesinde derece 
kolayca ayarlanır, 
termostat belirlenen 
dereceyi korur, dijital 
gösterge anlık sıcaklığı 
gösterir.

DİJİTAL

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

Dijital termostat 
sayesinde derece 
kolayca ayarlanır, 
termostat belirlenen 
dereceyi korur, dijital 
gösterge anlık sıcaklığı 
gösterir.

sıcaklık kontrol sistemi
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Klasik Mono

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 20,5 kg 21,9 kg

Genişlik 185 mm 225 mm

Derinlik 525 mm* 550 mm

Yükseklik 665 mm 690 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +5 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 500  W 

Güç 275 W

Akım 1,4 A

Enerji Tüketimi 5,60 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

20 L  TRE

 Fıskiyeli manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk  
 içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Karıştırıcılı manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca;  
 şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Fıskiyeli modelde manyetik pompa ve Karıştırıcılı modelde manyetik palet sistemi sayesinde  
  hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.

 Fıskiyeli modeller parçacıklı içeceklere uygun değildir.
 Karıştırıcılı; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.
 Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.

20 L klasik, fıskiyeli, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Klasik fıskiyeli veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması 
ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER FISKİYELİ
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Klasik Mono

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 20,5 kg 21,9 kg

Genişlik 185 mm 225 mm

Derinlik 525 mm* 550 mm

Yükseklik 665 mm 690 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +5 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 500  W 

Güç 275 W

Akım 1,4 A

Enerji Tüketimi 5,60 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

20 L  TRE

 Fıskiyeli manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk  
 içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Karıştırıcılı manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca;  
 şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Fıskiyeli modelde manyetik pompa ve Karıştırıcılı modelde manyetik palet sistemi sayesinde  
  hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.

 Fıskiyeli modeller parçacıklı içeceklere uygun değildir.
 Karıştırıcılı; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir çözümdür.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.
 Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.

20 L klasik, fıskiyeli, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Klasik fıskiyeli veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması 
ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER FISKİYELİ

SİYAH

20.SI  
 € 435,00

SARI

20.SY  
 € 400,00

20.SB  
 € 400,00 

INOX

SİYAH

20.MI  
 € 460,00

SARI

20.MY  
 € 425,00

20.MB  
 € 425,00 

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2

33



2020 ürün kataloğu   34/40

 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Klasik Twin

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 32,5 kg 34,4 kg

Genişlik 365 mm 395 mm

Derinlik 525 mm* 550 mm

Yükseklik 665 mm 690 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +5 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 750 W 

Güç 310 W

Akım 1,55 A

Enerji Tüketimi 6,20 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

20 L  TRE20 L  TRE

 Fıskiyeli manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk  
 içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Karıştırıcılı manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca;  
 şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Fıskiyeli modelde manyetik pompa ve Karıştırıcılı modelde manyetik palet sistemi sayesinde  
  hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.

 Fıskiyeli modeller parçacıklı içeceklere uygun değildir.
 Karıştırıcılı; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
 Geniş musluk hortumu devamlı akışkanlık sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılar.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.
 Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.

20 L + 20 L klasik, fıskiyeli ve/veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Klasik fıskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER FISKİYELİ

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması 
ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

34

535 mm



2020 ürün kataloğu   34/40

 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Klasik Twin

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 32,5 kg 34,4 kg

Genişlik 365 mm 395 mm

Derinlik 525 mm* 550 mm

Yükseklik 665 mm 690 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +5 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 750 W 

Güç 310 W

Akım 1,55 A

Enerji Tüketimi 6,20 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

20 L  TRE20 L  TRE

 Fıskiyeli manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk  
 içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Karıştırıcılı manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca;  
 şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Fıskiyeli modelde manyetik pompa ve Karıştırıcılı modelde manyetik palet sistemi sayesinde  
  hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.

 Fıskiyeli modeller parçacıklı içeceklere uygun değildir.
 Karıştırıcılı; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
 Geniş musluk hortumu devamlı akışkanlık sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılar.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.
 Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.

20 L + 20 L klasik, fıskiyeli ve/veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Klasik fıskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER FISKİYELİ

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması 
ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.
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SİYAH

40.SSI   
 € 610,00

SARI

40.SSY   
 € 585,00

40.SSB   
 € 585,00

SİYAH

40.MMI   
 € 670,00

SARI

40.MMY   
 € 635,00

40.MMB   
 € 635,00 

INOX

INOX SİYAHSARI

40.SMY   
 € 610,00

40.SMB   
 € 610,00 

40.SMI   
 € 645,00

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Klasik Triple

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 42,3 kg 44,5 kg

Genişlik 545 mm 575 mm

Derinlik 525 mm* 550 mm

Yükseklik 665 mm 690 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +5 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 1020 W 

Güç 340 W

Akım 1,75 A

Enerji Tüketimi 8 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

20 L  TRE20 L  TRE20 L  TRE

 Fıskiyeli manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk  
 içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Karıştırıcılı manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca;  
 şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Fıskiyeli modelde manyetik pompa ve Karıştırıcılı modelde manyetik palet sistemi sayesinde  
  hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.

 Fıskiyeli modeller parçacıklı içeceklere uygun değildir.
 Karıştırıcılı; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılar.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.
 Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.

Klasik fıskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

20L + 20L + 20L klasik, fıskiyeli ve/veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER FISKİYELİ

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması 
ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.
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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

Klasik Triple

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli

Ağırlık 42,3 kg 44,5 kg

Genişlik 545 mm 575 mm

Derinlik 525 mm* 550 mm

Yükseklik 665 mm 690 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +5 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 1020 W 

Güç 340 W

Akım 1,75 A

Enerji Tüketimi 8 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

20 L  TRE20 L  TRE20 L  TRE

 Fıskiyeli manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk  
 içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Karıştırıcılı manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca;  
 şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

 Fıskiyeli modelde manyetik pompa ve Karıştırıcılı modelde manyetik palet sistemi sayesinde  
  hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.

 Fıskiyeli modeller parçacıklı içeceklere uygun değildir.
 Karıştırıcılı; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
 Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir,  

 çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
 Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
 Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
 Kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılar.
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.
 Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.

Klasik fıskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

20L + 20L + 20L klasik, fıskiyeli ve/veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

KARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER FISKİYELİ

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması 
ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.

SİYAH

60.SSSI  
 € 885,00

SARI

60.SSSY 
 € 850,00

60.SSSB  
 € 850,00

INOX SİYAH

60.SSMI 
 € 910,00

SARI

60.SSMY 
 € 875,00

60.SSMB 
 € 875,00

INOX

SİYAH

60.SMMI 
 € 935,00

SARI

60.SMMY 
 € 900,00

60.SMMB 
 € 900,00 

INOX SİYAH

60.MMMI 
 € 960,00

SARI

60.MMMY 
 € 925,00

60.MMMB 
 € 925,00 

INOX

ürün seçenekleri

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2
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Salep, sıcak çikolata, çorba, çay, kahve, süt ve benzeri sıcak içilen içecekleri “BAIN-MARIE” yöntemi ile sıcak tutan, 

homojen ve topaksız olarak karıştıran ve dağıtımını sağlayan 5 litre kapasiteli tezgah üstü sıcak içecek dispenseri.

Özel tasarlanmış “BAIN-MARIE” ısıtma sistemi sayesinde sıcak içecekler yoğunlaşmaz ve haznenin dibine yapışmaz.

Tüm metal aksam yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Karıştırma paletinin devamlı dönmesi sayesinde akışkan kıvam korunur, topak oluşmaz.

“BAIN-MARIE” sisteminin su seviyesi gövde dışından gözlemlenebilir.

Kapalı devre “BAIN-MARIE” su ısıtma sistemi sayesinde su buharı kaybı oluşmaz, su seviyesi uzun süre korunur, 
bu sayede rezistansın kireçlenmesi önlenir.

Susuz çalışması durumunda gövde dışı ikaz ışığı yanarak makineye su eklenmesi gerektiğini bildirir.

Katılaşmış içeceğin musluktan akışının zorlaşması durumunda musluk içine yerleşik açma pimi ile sorun çözülür.

Mükemmel temizlik ve hijyen için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.

“BAIN-MARIE” kazanının dış gövdeden bağımsız olması sayesinde kullanıcının elini yakması engellenir, ısı kaybı oluşmaz.

Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

6,3 kg 7 kg

275 mm 285 mm

Derinlik 360 mm* 285 mm

Yükseklik 450 mm 470 mm

Teknik Detaylar

30˚C  ...  90˚C

1000W

4,5 A

Enerji Tüketimi 9 kWh/24h

220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

5 L  TRE
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ürün seçenekleri

BAIN-MARIE;  gıdanın içinde bulunduğu kabın su dolu başka bir kap içine oturtularak altta 
bulunan suyun ısınması sayesinde yavaş yavaş pişirilmesi işlemidir. Böylece gıda ısı kaynağı ile direkt 
temasta olmadan pişer, gıdanın aşırı ısı nedeniyle topaklaşması ve hatta yanması engellenmiş olur. 
Bu işlemi yapan cihazın yapısının ısıyı çabuk iletmeyen, kalın malzemeden imal edilmiş olması 
gerekir. İşlemin sorunsuz olarak yürütülmesi için cihaz içindeki suyun gerekli olan asgari seviyenin 
üstünde tutulması çok önemlidir.

“

SC.05  
 € 450,00

INOX

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2
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Salep, sıcak çikolata, çorba, çay, kahve, süt ve benzeri sıcak içilen içecekleri “BAIN-MARIE” yöntemi ile sıcak tutan, 
homojen ve topaksız olarak karıştıran ve dağıtımını sağlayan 10 litre kapasiteli tezgah üstü sıcak içecek dispenseri.

Özel tasarlanmış “BAIN-MARIE” ısıtma sistemi sayesinde sıcak içecekler yoğunlaşmaz ve haznenin dibine yapışmaz.

Tüm metal aksam yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Karıştırma paletinin devamlı dönmesi sayesinde akışkan kıvam korunur, topak oluşmaz.

“BAIN-MARIE” sisteminin su seviyesi gövde dışından gözlemlenebilir.

Kapalı devre “BAIN-MARIE” su ısıtma sistemi sayesinde su buharı kaybı oluşmaz, su seviyesi uzun süre korunur, 

bu sayede rezistansın kireçlenmesi önlenir.

Susuz çalışması durumunda gövde dışı ikaz ışığı yanarak makineye su eklenmesi gerektiğini bildirir.

Katılaşmış içeceğin musluktan akışının zorlaşması durumunda musluk içine yerleşik açma pimi ile sorun çözülür.

Mükemmel temizlik ve hijyen için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.

“BAIN-MARIE” kazanının dış gövdeden bağımsız olması sayesinde kullanıcının elini yakması engellenir, ısı kaybı oluşmaz.

Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

6,9 kg 7,7 kg

275 mm 285 mm

Derinlik 360 mm* 285 mm

Yükseklik 535 mm 525 mm

Teknik Detaylar

30˚C  ...  90˚C

1200W

5,5 A

Enerji Tüketimi

220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 

10 L  TRE

10 kWh/24h



ürün seçenekleri

BAIN-MARIE;  gıdanın içinde bulunduğu kabın su dolu başka bir kap içine oturtularak altta 
bulunan suyun ısınması sayesinde yavaş yavaş pişirilmesi işlemidir. Böylece gıda ısı kaynağı ile direkt 
temasta olmadan pişer, gıdanın aşırı ısı nedeniyle topaklaşması ve hatta yanması engellenmiş olur. 
Bu işlemi yapan cihazın yapısının ısıyı çabuk iletmeyen, kalın malzemeden imal edilmiş olması 
gerekir. İşlemin sorunsuz olarak yürütülmesi için cihaz içindeki suyun gerekli olan asgari seviyenin 
üstünde tutulması çok önemlidir.

“

SC.05  
 € 450,00

INOX

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

22

ürün seçenekleri

p`KNM==
 € 500,00

INOX

SC.10  
 € 500,00

INOX
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katalog

Basım Tarihi: 2021


