C722 - Máquina de Sorvete Soft de Balcão
Um Lançamento Top Taylor

C722
Ofereça todas as conhecidas variedades de produtos soft, desde sorvetes com baixo teor
de gordura, iogurtes e sorvetes à base de água.
Sirva dois sabores ou um misto de sorvete soft na mesma proporção com um efeito "twist".

Características

O C722 é um equipamento que produz dois sabores e um misto de sorvete expresso de
baixo teor de gordura, com utilização de sistema de bomba de ar.

Cilindros Frigoríficos
Dois cilindros com 2,7 litros cada

Reservatório de Mix
* Ilustração com carrinho de altura padrão.
Carrinho opcional.

Dois reservatórios com 13,2 litros cada;
Contém SHR (Sistema Independente de Refrigeração);
Mantém os reservatórios de mix em temperatura de 5 °C em modo automático ou
standby.Um reservatório com 13,2 litros, mantém a temperatura do mix a 5ºC.

Luzes Indicativas

Mix Low : Indica com o alarme o nível baixo de mix no reservatório.
Quando a luz que indica a falta de mix começa a piscar, a máquina desliga
automaticamente para evitar danos.

Leitura Digital

Exibe a quantidade de horas desde a última limpeza com escovas para garantir a segurança
do produto.

Controles Touchscreen

O controle touch screen do microprocessador fica embutido em
um painel resistente de vidro temperado e pode ser programado em diversos idiomas.
A viscosidade é medida continuamente para servir sobremesas de sorvete soft com
qualidade uniforme.
As temperaturas no interior dos reservatórios ou cilindros de congelamento podem ser
exibidas a qualquer momento da operação, seja em Fahrenheit ou Celsius. O contador de
extração possibilita que o operador visualize o número de porções servidas.
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Standby

Durante um longo período sem venda, basta pressionar o
standby para manter a qualidade do produto tanto nas
cubas quanto nos cilindros.

Sistema Travamento de Porta

Protege o operador contra lesões ao interromper o
batedor. Este não irá funcionar, exceto quando a porta de
extração estiver no lugar.

Porta da Máquina

A porta termoplástica com design especial permite rápida
ejeção do produto com um simples movimento da
alavanca de extração. As alavancas de extração possuem
fechamento automático com recurso padrão.

Peso

Espaço para Exaustão

Recomenda-se colocar a parte de trás da unidade contra a
parede ou deixar um espaço de 152mm (6”).
O direcionador de descarga de ar opcional leva o ar quente
da exaustão para cima. Recomenda-se haver um
espaçamento mínimo de 305mm (12”) acima do
direcionador de ar. Quando usado um direcionador de ar,
não requer espaçamento no lado direito.

Acessórios Opcionais
Carrinho Padrão com Rodízios e Porta
(ilustrado) - Peso Líquido: 33,6kg | Peso incluindo
caixa: 43,1kg

Líquido: 249Kg
Bruto: 275Kg

Adaptador de Drenagem (para facilitar o
enxague e limpeza)

Volume

Alavancas de Extração para Cumprir o Requisito
de Força da ADA

1,11 m³

Dimensões

Frente: 592mm
Profundidade: 858mm
Altura: 927mm

Especificações Elétricas
208/230 Volts/60Htz/1 AR

Motor do Batedor
Dois, 1,0 HP cada

Sistema de Refrigeração

Dois Cilindros com um compressor, 9.500 BTU/h
Modelo: R404A
Reservatório de Mix com um compressor, 400BTU/h
Modelo: R134A

Kit para Bloqueio da Válvula de Extração
Cadeados e Agitadores para Reservatório
Pés: Aumentam a Altura da Máquina em
Aproximadamente 108mm
Descarga de Ar pelo Topo

