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ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Η Valmar, με τις Sweety και Sweety Age, θέτει στη διάθεση 
των παρασκευαστών παγωτού την τρισδιάστατη τεχνολογία 
της και την 30-ετή εμπειρία της στον τομέα του παγωτού. 
Αυτές οι διατάξεις δοχείων παστερίωσης και ωρίμανσης 
είναι ακριβείς, αποτελεσματικές στη βαριά χρήση και έχουν 
ιδιαίτερα ευέλικτους ρυθμούς παραγωγής. Καταβάλλεται 
πάντα ιδιαίτερη προσοχή στη βελτιστοποίηση της 
κατανάλωσης νερού και ενέργειας. 
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΥΕΛΙΞIΑ

BIG SIZE



QUICK
ΣΕΙΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα του παστεριωμένου μείγματος και - μετά από τη διαδικασία κατάψυξης παρτίδας 
- του παγωτού εξαρτάται από τις τεχνολογικές λύσεις που η Valmar έχει εφαρμόσει στις 
διατάξεις παστερίωσης Sweety Quick.

Θερμική επεξεργασία σε μπεν-μαρί - τόσο στη θέρμανση όσο και στη ψύξη. Η επιφάνεια που 
πρέπει να θερμανθεί ή να ψυχθεί είναι  εξ ολοκλήρου σε επαφή με γλυκόλη. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα υψηλότερη ταχύτητα θερμικής ανταλλαγής και μειωμένη διακύμανση μεταξύ της 
θερμοκρασίας του προϊόντος, της γλυκόλης και μειωμένη θερμική αδράνεια.

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ



ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
2 ταχύτητες ανάδευσης που ελέγχονται αυτόνομα  από μικροεπεξεργαστή. 
Η πρώτη ταχύτητα αφορά στην παραγωγή, η τελευταία στην ωρίμανση. 
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QUICK
ΣΕΙΡΑ ΕΥΕΛΙΞIΑ

Χάρη στο σύστημα θέρμανσης και τη λειτουργία ελέγχου με μικροεπεξεργαστή οι 
διατάξεις παστερίωσης Valmar παράγουν την ελάχ. ποσότητα 20 l μίγματος παγωτό 
(μοντέλο χωρητικότητας 60 l) και την ελάχ. ποσότητα των 40 και 60 l μίγματος 
παγωτού (μοντέλα χωρητικότητας 130-l και 180 l). Για να παράγετε μόνο ό, τι 
χρειάζεται, όποτε χρειάζεται, χωρίς καμία απολύτως σπατάλη.

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ



175
L.

BIG SIZE
Η Valmar έχει επίσης σχεδιάσει εκδόσεις ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ για 
τα μοντέλα Sweety και Sweety Age . Μια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ σειρά 
μηχανημάτων υψηλού ρυθμού παραγωγής, μέχρι τα 175lt. ανά κύκλο. 
Τα μοντέλα ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ πληρούν τις απαιτήσεις και των 
πιο απαιτητικών εργαστηρίων, καθώς και εκείνες κάθε είδους 
συνταγής. 
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QUICK
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ΓΚΑΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ηλεκτρονικές διατάξεις δοχείων βημάτων διαδικασίας 
παστερίωσης και ωρίμανσης κάθε μείγματος  παγωτού  
(παστερίωση, ψύξη, ωρίμανση) καθώς επίσης 
διασφάλισης της συνολικής υγιεινής του προϊόντος.

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ



Snowy 
Simply

SWEETY
QUICK

Δεξαμενή μιας μονάδας από ανοξείδωτο 
χάλυβα, λείες πλευρές. Πυθμένας με κλίση 
προς το στόμιο σύνδεσης για να επιταχύνεται 
η εξερχόμενη ροή για εύκολο και γρήγορο 
καθαρισμό της δεξαμενής.

Αναδευτήρας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 
χάλυβα, αφαιρείται και πλένεται. Διαφορετικές 
ταχύτητες ανάδευσης καθιστούν εφικτή τη 
γρήγορη κατανομή και διάλυση στερεών 
συστατικών στο μίγμα. Πρότυπο σύστημα 
συγκράτησης ροής μίγματος για την αποφυγή 
δημιουργίας αφρού ανάδευσης.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 



SWEETY
QUICK

Σαφής και διαισθητική σχεδίαση για μεγαλύτερη 
ευκολία χρήσης. Κλίση προς τον χρήστη για 
ορατότητα από κάθε κατεύθυνση. Απόλυτος 
έλεγχος της επεξεργασίας του μηχανήματος 
μέσω του πληκτρολογίου. Αριθμητική οθόνη LED 
για να έλεγχο και τροποποίηση παραμέτρων του 
μηχανήματος σε πραγματικό χρόνο. 

Στόμιο από ανοξείδωτο χάλυβα για την παροχή 
μείγματος, εξ ολοκλήρου αφαιρούμενο. 
Εφοδιασμένο με σύστημα απόρριψης μίγματος 
για την αποφυγή υπολειμμάτων μείγματος στο 
εσωτερικό του στομίου μετά την παροχή. Ένα 
ειδικό μπουτόν βάζει το σύστημα πλύσης σε 
λειτουργία για να απαλλάξει το μηχάνημα από 
υπολείμματα παροχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΟΜΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διπλό καπάκι εφοδιασμένο με σύστημα 
ανύψωσης που λειτουργεί με υδραυλικό 
έμβολο για εύκολη εισαγωγή συστατικών - 
τόσο υγρών όσο και στερεών - ακόμη και 
στην περίπτωση προϊόντος σε εξέλιξη 
χωρίς διακοπή του επιλεγμένου 
προγράμματος.

ΔΙΠΛΟ
ΚΑΠΑΚΙ

Πρόβλεψη για 
εγκατάσταση 

εκτυπωτή (προαιρετικά) 
για επιβεβαίωση πλήρη 

έλεγχο ότι όλα τα στάδια 
παραγωγής εκτελούνται πάντοτε 

σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Μικροεπεξεργαστής για τη διαχείριση ακούσιων 
διακοπών λειτουργίας του μηχανήματος. Το μηχάνημα 
επανεκκινείται από το σημείο που σταμάτησε 
σε περίπτωση που οι παράμετροι θερμοκρασίας 
δείχνουν ότι το επεξεργασμένο μείγμα έχει 
διατηρήσει ανέπαφη την υγιεινή του. Διαφορετικά, 
ένα ακουστικό και οπτικό σήμα συναγερμού ειδοποιεί 
τον χειριστή.

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  



SWEETY
QUICK

Όλα τα μοντέλα Sweety διατηρούν πάντα τη 
σωστή συνοχή μείγματος κατά την ψύξη, ακόμη 
και στην περίπτωση μειωμένης ποσότητας 
προϊόντος στη δεξαμενή.

Διεπαφή χρήστη πολύ απλή για γρήγορη και 
διαισθητική χρήση. Προβλέπει τη δυνατότητα 
τροποποίησης της θερμοκρασίας και του 
χρόνου ανάλογα με τα προϊόντα σε επεξεργασία.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΑΓΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 



SWEETY AGE
QUICK

Αυτός ο αναδευτήρας είναι διαφορετικός από 
εκείνον που εγκαθίσταται στους παστεριωτές. 
Ειδικά σχεδιασμένος για να αναμειγνύει απαλά 
και ομοιόμορφα όλο το μείγμα υπό επεξεργασία, 
ακόμη και στην περίπτωση των μοντέλων μεγάλου 
μεγέθους.

Στόμιο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, αφαιρείται 
εντελώς και πλένεται. Εφοδιασμένο με 
σύστημα απόρριψης μίγματος για την αποφυγή 
υπολειμμάτων μείγματος στο εσωτερικό του 
στομίου μετά την παροχή. Σύστημα πλύσης που 
λειτουργεί μέσω ειδικού μπουτόν στον πίνακα 
ελέγχου για να απαλλάξει το μηχάνημα από 
υπολείμματα παροχής.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

ΣΤΟΜΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
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QUICK
ΣΕΙΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι ρυθμοί παραγωγής μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται και για την επιλεγμένη λειτουργία 
ανάδευσης. Όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται πρέπει να θεωρηθούν ως κατά προσέγγιση.
Η Valmar διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, χωρίς προειδοποίηση, όλα τα μέρη που κρίνει αναγκαίο. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ, ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 
ΝΕΡΟΥ (kg)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (L)

Π 
Πλάτος

Β
Βάθος

Υ
Ύψος

ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΚΤΟ MIN MAX

          Μονής φάσης 350 950 1030 182 199 20 60

350 950 1030 186 203 20 60

520 950 1030 220 237 40 125

640 950 1030 248 269 60 175

350 950 1030 114 131 20 60

520 950 1030 160 177 40 125

640 950 1030 166 187 60 175

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΒΑΡΗ
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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ*
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΙΣΧΎΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕ-

ΡΗΣΗΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Volt Hz Φάσ Kw A ΝΕΡΟ ΑΕΡΑΣ
ΑΕΡΑΣ
+ΝΕΡΟ

QUICK
ΣΕΙΡΑ

Άλλες τάσεις και συχνότητες διατίθενται με επιπλέον χρέωση.
Ενσωματωμένη μονάδα συμπύκνωσης αέρα διατίθεται με επιπλέον χρέωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ τα βάρη και οι διαστάσεις των μηχανημάτων που εφοδιάζονται με προαιρετικό εξοπλισμό διαφέρουν από εκείνα στον πίνακα. 
Ενσωματωμένη μονάδα συμπύκνωσης μείγματος αέρα+νερού διατίθεται με επιπλέον χρέωση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ τα βάρη και οι διαστάσεις των μηχανημάτων που εφοδιάζονται με προαιρετικό εξοπλισμό διαφέρουν από εκείνα στον πίνακα.
Η κατανάλωση νερού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού και του παγωτού στο τέλος της διαδικασίας κατάψυξης παρτίδας. Κάθε μοντέλο είναι διαθέσιμο με απομακρυσμένο 
συμπιεστή+συμπυκνωτή αέρα με επιπλέον χρέωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ τα βάρη και οι διαστάσεις των μηχανημάτων που εφοδιάζονται με προαιρετικό εξοπλισμό διαφέρουν από εκείνα στον πίνακα.

*
**

****

*****

          Μονής φάσης 230 50 1 3 16 ΝΑΙ ΝΑΙ** ΝΑΙ***

400 50 3 8 16 ΝΑΙ ΝΑΙ** ΝΑΙ***

400 50 3 12.5 20 ΝΑΙ ΝΑΙ** ΝΑΙ***

400 50 3 15.6 32 ΝΑΙ
ΑΠΟΜΑ-

ΚΡΥΣΜΕΝΗ ΟΧΙ

230 50 1 0.6 10 ΝΑΙ ΝΑΙ** ΟΧΙ

230 50 1 1 10 ΝΑΙ ΝΑΙ** ΟΧΙ

230 50 1 1.5 10 ΝΑΙ ΝΑΙ** ΟΧΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



VALMAR GLOBAL d.o.o.
Dombrava 1a, 5293 Volčja Draga, Slovenija

Tel. +386 5 331 17 77  Fax +386 5 331 17 78
info@valmar.eu

WWW.VALMAR.EU

QUICK
ΣΕΙΡΑ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ
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