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Bita śmietana
i o wiele więcej

Bita śmietana - powstająca z mieszanki śmietany i powietrza jest 
idealnym produktem wykorzystywanym w cukiernictwie jako 
nadzienie lub dekoracja do ciast, lodów i innych produktów 
cukierniczych.

Dzięki zastosowaniu elastycznych i wszechstronnych maszyn do bitej 
śmietany Carpigiani oprócz tradycyjnych zastosowań można 
poszerzyć gamę produktów korzystając z innowacyjnych 
ii kreatywnych przepisów. Szybko i prosto można produkować 
SEMIFREDDOS i różnego rodzaju MUSY , harmonijnie mieszając szeroki 
wybór smaków.



Wydajność

Wygoda

Higiena

Molekuły tłuszczu tworzące śmietanę są osłonięte z zewnątrz tzw. filmem 
proteinowym. Kiedy molekuły zbliżą się dostatecznie filmy te mają 
tendencję do łączenia się. W procesie ubijania śmietany cząsteczki zderzają 
się ze sobą i następuje łączenie tych osłonek, pomiędzy którymi 
jednocześnie zostają uwięzione cząsteczki powietrza.
Firma Carpigiani w maszynie do bitej śmietany zastosowała pompę, która 
tłoczy mieszankę poprzez ubijak, przez co następują zderzenia molekuł, 
a w rezultacie cały proces ubijania śmietany opisany powyża w rezultacie cały proces ubijania śmietany opisany powyżej.

Korek spustowy zbiornika jest wyprowadzony na zewnątrz, co ułatwia 
odprowadzanie skroplin, opróżnianie zbiornika i czyszczenie.

Pompa o dużej wydajności jest łatwo wymienna bez użycia narzędzi 
upraszczając i przyspieszając czyszczenie.

Ubijak w jednym elemencie (patent Carpigiani) pracujący w przeźroczystej 
rurce - łatwy do demontażu i mycia.

Dozownik śmietany jest chłodzony aż do wylotu i zabezpieczony przed skra-
planiem przez zastosowanie specjalnych materiałów syntetycznych; 
wymienne dysze wylotowe.

Ociekacz  może być stosowany jako osłona dozownika.

Dezynfekcja odbywa się poprzez przepuszczanie środka dezynfekującego 
przez elementy mające kontakt ze śmietaną.

Pompa o dużej wydajności jest łatwo wymienna bez użycia narzędzi 

OPCJA DLA WSZYSTKICH MODELI
Zestaw końcowek o róznych kształach i rozmiarach do 
dekorowania wyrobów cukierniczych

OPCJA DLA JETWIP/G
Sterowanie nożne za pomocą pedału, aby operator 
urządzenia miał wolne ręce. Jest to przydatne podczas 
dekorowania za pomocą specjalnego elastycznego 
przewodu do nakładania bitej śmietany.



Dane techniczne

Pompa    Wydajność     Pojemność      Moc    Bezpiecznik     Zasilanie        Wymiary        Masa
      godzinowa*       zbiornika                           od podstawy       netto

kg    litry**   litry        kW         A    Volty   Hz   Ph    A      B   C      D    E       kg

Łopatkowa

Zębata

Zębata

Zębata

Mała barowa (zaprojektowana do ustawiania 
na blacie baru) maszyna do bitej śmietany 
zz 2-litrowym zbiornikiem, idealna do barów, 
kawiarenek i restauracji. Nieskomplikowana, 
prosta w użyciu i myciu. Pompa łopatkowa 
zapewnia wysokie napowietrzenie bitej 
śmietany. Jest obudowana termoplastikiem, 
czyli materiałem spełniającym najsurowsze 
wymagania przepisów higienicznych. Pompę 
możnamożna ponadto łatwo zdemontować w celu 
dokładnego mycia i sterylizacji. 
Po wciśnięciu przycisku możemy wydać 
żądaną ilość bitej śmietany. Biała obudowa 
z tworzywa sztucznego jest twarda, odporna 
na wstrząsy i ma elegancki wygląd.

Trwała, barowa maszyna z 2-litrowym 
zbiornikiem zaprojektowana na użytek 
małych lodziarni i cukierni. Pompa zębata 
(patent Carpigiani) jest wykonana ze stali, 
zapewnia wysoką efektywność 
ii niezawodność. Bita śmietana wydawana jest 
w sposób ciągły lub w dowolnych porcjach 
za pomocą przycisku. Obudowa jest 
wykonana ze stali nierdzewnej najwyższej 
jakości.

Elektroniczna, barowa maszyna z 3-litrowym 
zbiornikiem przeznaczona do użytku profes-
jonalnego w cukierniach i lodziarniach, które 
wymagają dużej wydajności, np. do 
dekorowania wyrobów cukierniczych. 
Pompa zębata (patent Carpiani). Panel 
sterowania ma przyciski sterujące 
(włącz/wyłącz) oraz cyfrowy wyświetlacz 
temperatury w zbiorniku. Wydawanie 
śmietany może odbywać się w sposób ciągły, 
w zaprogramowanych porcjach, równych 
porcjach lub w porcjach dowolnej wielkości. 
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 
najwyższnajwyższej jakości.

Elektroniczna, barowa maszyna z 6-litrowym 
zbiornikiem przeznaczona dla pracowni 
i laboratoriów o bardzo dużym zapotrze-
bowaniu na bitą śmietanę. Pompa zębata 
(patent Carpiani) jest wzmocniona.  
Jej wydajność godzinowa jest o 60% wyższa 
niż w przypadku pozostałych modeli 
barowych ‒ dzięki temu jest przystosowana 
do pracy ciągłej. Panel sterowania ma 
przyciski sterujące (włącz/wyłącz) oraz 
cyfrowy wyświetlacz temperatury 
ww zbiorniku. Wydawanie śmietany może 
odbywać się w sposób ciągły, w zapro-
gramowanych porcjach, równych porcjach 
lub w porcjach dowolnej wielkości. 
Urządzenie przystosowane wstępnie do ste-
rowania nożnego (jako opcja). Obudowa 
wykonana ze stali nierdzewnej najwyższej 
jakości.

* Wydajność na godzinę jest uzależniona od rodzaju zastosowanej śmietany
** Obliczając średnią wielkość wzrostu o 200 procent

Maszyny do bitej śmietany Carpigiani są produkowane z zastosowanie standardów jakości 
UNI EN ISO 9001 oraz są przeznaczone wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Wszystkie specyfikacje należy traktować jako przybliżone. Carpigiani zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian we wszystkich  koniecznych elementach, bez powiadomienia.
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