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Profesjonalne urządzenia gastronomiczne

Łuskarki do lodu z zasobnikiem linia SPR
Łuskarki do lodu z zasobnikiem linia SPR:
• obudowa ze stali nierdzewnej – scotch brite,
• hermetyczny kompresor, 230/50/1 lub 230/60/1,
• elektroniczny panel kontrolny,
• chłodzenie wodą (W*) lub powietrzem (A**),
• zawartość wody w łuskach SPR 25%,
• ślimak ze stali nierdzewnej i chłodzony cylinder parownika,
• napęd bezpośredni,
• łatwo dostępne podzespoły,
• niskie zużycie energii i wody,
• zredukowane wymiary,
• lód wytwarzany w sposób ciągły,
• wytrzymałe łożyska ze stali nierdzewnej,
• podwójne zabezpieczenie – elektroniczny czujnik obrotów i sprzęgło przeciążeniowe,
• czujnik niskiego przepływu wody w wymienniku ciepła systemu chłodzącego,
• czujnik niskiego poziomu lodu, w celu zatrzymania pracy urządzenia,
• górna pokrywa z tworzywa ABS (w modelach SPN),
• czynnik chłodzący 404A (SPR 200) lub R134A (SPR 80, SPR 120).

SPR 80

SPR 120

Zasobniki i akcesoria do łuskarek - patrz strony 122 - 123
Model
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]
Wydajność [kg/dobę]

SPR 80

SPR 120

SPR 200

529 x 626 x 791 (+89)

920 x 594 x 778 (+89)

920 x 594 x 778(+89)
A** 200 / W* 200

A** 70 / W* 73

A** 120 / W* 120

Pojemność zasobnika [kg]

25

55

55

Zasilanie [V]

230

230

230

A** 340 / W* 300

A** 500 / W* 500

A** 790 / W* 630

A** 2,2 / W* 15

A** 4,2 / W* 29

A** 6,9 / W* 11,9

Moc [W]
Zużycie wody [l/h]
Waga [kg]
Cena netto [PLN]

52

69

73

11 850,-

14 920,-

18 600,Zawartość wody 25%
SPR wszystkie modele
SPN 125-255

A**- chłodzona powietrzem; W*- chłodzona wodą
• zużycie wody podane w litrach / kg produkcji, w warunkach zewnętrznych: 32°C temp. powietrza, 21°C temp. wody
Wnętrze wykonane w technologii Agion
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Łuski lodowe SPR

Wytwornica z mechanizmem
nowej generacji

Łuski lodowe SPR

