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Dotado de conta-litros automático com pré-determinação dos litros de água 
que se desejam carregar na cuba.

CONTA-LITROS AUTOMÁTICO pARA CARREGAMENTO DE ÁGUA

TORNEIRA

Fabricada completamente em aço inoxidável 18/10, resistente no tempo, 
dotada de:
•	sistema que evita que na torneira fique mistura, depois de dispensada;
•	sistema de lavagem automática cada vez for dispensada a mistura;
•	desmontagem rápida e simples.

SOFTWARE E pLC

Programado para gerir, através do PLC, as operações e as soluções tecnológicas 
presentes, com o fim de harmonizar a automação dos procedimentos e a 
qualidade das diferentes elaborações que se podem efetuar, com base nas 
mais variadas exigências.

RESFRIAMENTO E CUBA

Modalidade de resfriamento estudado para a conservação da mistura com 
função anti-gelo. Monobloco retangular em aço inoxidável com ângulos 
arredondados e provida de fundo inclinado, para tornar mais fácil e rápido o 
fluxo da mistura para a torneira, até quando ela estiver muito densa.

TOUCH & TYpE

Oferece a possibilidade de escolher que tipo de comandos utilizar, se o Touch 
ou o tradicional Type. O touchscreen de 4,3” polegadas dotado de gráfica 
simples, clara e imediata, permite gerir e monitorizar cada fase do processo de 
produção.
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MODELO

Dimensões (mm)
Peso com condensador

a água (kg)

L
Largura

P
Profundidade

H
Altura

Líquido Bruto

SWEETY AGE     60  TT 350 983 1046+100 114 131

SWEETY AGE  130  TT 521 983 1046+100 160 177

SWEETY AGE  180  TT 649 983 1046+100 170 187

MODELO

Capacidade
da cuba

Alimentação
elétrica*

Potência
nominal Condensação

Litros

Mín Máx Volt Hz Ph Kw

SWEETY AGE     60  TT 20 60 230 50 1 0.6 Água Ar**

SWEETY AGE  130  TT 40 125 230 50 1 0.9 Água Ar**

SWEETY AGE  180  TT 60 175 230 50 1 1.4 Água Ar**

AGITADOR EXTRATORSISTEMA DE FECHO 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES E pESO

* Outras tensões e frequência estão disponíveis por um custo adicional.
** Unidade condensadora a ar incorporada por um custo adicional.
N.B. pesos e dimensões das máquinas com esta opção são diferentes dos indicados na tabela.

Revendedor/Concessionário

OBSERVAÇÃO:
As informações técnicas referidas só têm valor indicativo. 
A Valmar reserva-se o direito de produzir todas as alterações necessárias sem obrigação de aviso prévio.


