
PIONOWE FREZERY TELME



Łatwe czyszczenie cylindra (dla maksymal-
nej higieny i dezynfekcji).
Komunikaty diagnostyczne - wsparcie 
pomocy technicznej

Kontrolowany czas cyklu (tak aby otrzymać 
idealną teksturę i konsystencję).

Zdejmowane skrobaki skutecznie frezujące 
poprzez przyleganie do powierzchni cylindra 
dzięki dociskowi poprzez frezowaną masę 
lodową.

Transparentna duża pokrywa zapewniająca 
doskonałą widoczność produktu podczas 
każdego kroku frezowania.

Pionowy cylinder oferuje : łatwe napełnianie 
szczególnie użyteczne w punktach o niewielkiej 
produkcji, stałą widoczność produktu oraz możli-
wość dodawania składników w każdym momencie 

Solidne, niezawodne, o prostej konstrukcji frezery 
TELME. Krótki czas cyklu zmrażania pozwala na pro-
dukcję bardzo wysokiej jakości lodów. 
Frezery Telme zapewniają powtarzalność produktów 
niezależnie od ilości frezowanej mieszanki.



SERIA Z PIONOWYM 
CYLINDREM



ECOGEL 20-60, ECOGEL 30-90, 
To dwa równoległe system chłodnicze 
(umożliwiają redukcję mocy pozwalająca 
na oszczędność wody i energii.

WielojęzycznyWielojęzyczny wyświetlacz, programowal-
ne cykle, 11 zaprogramowanych i modyfi-
kowalnych programów, 3 programy do 
zaprogramowania przez użytkownika.

Wyjątkowy frezer do produkcji lodów z ka-
wałkami świeżych owoców, suszonych 
owoców i czekolady .

Opatentowany system DRSR 
opróżniania pozwala na produk-
cję lodów zwierających kawałki 
owoców, kawałki czekolady i 
innych elementów smakowych 

Mieszadło może być zatrzymane 
podczas pracy i ponownie uru-
chomione bez zagrożenia jego 
przymrożenia.

Wszystkie modele wyposażono w 5 calowy 
panel dotykowy z przyjaznym interfejsem.

Zdefiniowane programy
ułatwiają pracę operatora:
- 6 programów “temperatura”, od -7°C
do -12°C
- 3 programy “czas”, od 7 do 11 minut
- 1 program “granita”
- 1 program “co- 1 program “coffee”
oraz 3 programy programowalne przez 
użytkownika:
- 2 programy “temperatura”
- 1 program “czas”,
Opatentowany

Pionowy frezer z ogromną mocą mroźniczą, ze skroba-
kami zapewniającymi skuteczne frezowanie. Wymiana 
skrobaków jest prosta i niedroga.





PRATICA frezer firmy TELME posiada pionowy 
cylinder frezujący. Lody są skutecznie mieszane 
podczas frezowania.
Ramię mieszadła podnosi masę lodową do góry 
a grawitacją sprowadza ją ponownie ku dołowi.
Kontrolowany czas cyklu powala na szybką proKontrolowany czas cyklu powala na szybką pro-
dukcje, wysoką jakość lodów oraz pożądana tek-
sturę i konsystencję.

Temperatura podczas cyklu frezowania zapew-
nia takie same efekty niezależnie od ilości 
przygotowanych lodów.

Proces ekstrakcji lodów może być przerwany 
nawet na kilka minut bez zmiany ich konsysten-
cji. Maszyna utrzymuje wewnątrz cylindra wyfre-
zowane lody w doskonałej kondycji.

Optymalną ekstrakcję uzyskuje się poprzez 
zmianę kierunku mieszadeł i podwójnym zwięk-
szeniu ich prędkości.

Profesjonalny prysznic myjący, celowo zainstalo-
wany na zewnątrz, umożliwia różnorodny sposób 
użycia.



KLUCZOWE CECHY
FREZERÓW TELME

1. Kompaktowa budowa (niewielkie wymiary 
szczególnie polecane dla produkcji w punktach 
sprzedaży).
2. 2. Wysoka zdolność przekazywania chłodzenia 
poprzez ściany i dno cylindra (szczególnie istotna 
podczas procesu opróżniania).
3. Transparentna duża pokrywa (zapewniająca 
doskonałą wido- czność produktu podczas każde-
go kroku frezowania).
4. Zdejmowane skrobaki (skutecznie frezujące po-
przez przyleganie do powierzchni cylindra dzięki 
dociskowi poprzez frezowaną masę lodową).
5. Kontrolowany czas cyklu (tak aby otrzymać ide-
alną teksturę i konsystencję).
6. Szeroki wybór wielkości dla optymalnego wyko-
rzystania w zależności od wymagań użytkownika.
7. Łatwe czyszczenie cylindra (dla maksymalnej 
higieny i dezynfekcji).
8. Komunikaty diagnostyczne (wspa-rcie pomocy 
technicznej)
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