Wszędzie tam, gdzie potrzebujesz lodu.

Nowy poziom myślenia o kostkarkach podblatowych.
Neo oznacza “Nowe” - Nowe polegające na zupełnie innowacyjnym spojrzeniu, wyznaczeniu nowego
standardu, stworzeniu nowej klasy, nowego przesłania i nowego sposobu myślenia o produkcji lodu.
Wszystko to dzięki nowemu poziomowi wydajności, inteligencji i wygodzie jaką oferuje kostkarka NEO.
Kostkarka NEO kumuluje wszystkie najlepsze cechy w jednym urządzeniu. Idealna do resturacji, barów,
kawiarni, barów bistro, kiosków na stadionach , biur, dla punktów służby zdrowia itp. NEO zaprojektowano
z myślą dostarczania lodu wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba !

Wszędzie tam, gdzie potrzebujesz lodu.

2

NA

STADIONIE

POD

BAREM

DO

KAWIARNI

Nowy poziom wydajności.
Zwiększona wydajność kostkarki NEO wyznacza nowy standard w kostkarkach podblatowych. NEO zapewnia
do 20 kg* lodu więcej w 24 godzinnym cyklu pracy w porównaniu z poprzednimi modelami a ponadto zachowała
ich kompaktowe rozmiary. Dodatkowo, NEO przewyższa oszczędnością energii poprzednie modele jak również
te oznaczone certyfikatem ENERGY STAR. Poprzez zmniejszenie energii o ok. 10% oraz zużycie wody o ok. 25%
wydłużyliśmy znacznie żywotność naszego urządzenia.
Niezawodność jest kolejną mocną stroną kostkarki NEO. Solidna konstrukcja obudowy, pionowy parownik,
modularna konstrukcja podzespołów a wszystko poddane wielokrotnym rygorystycznym testom aby
zapewnić prostą i łatwą obsługę serwisową.
*
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rezultaty zależne od modelu

Suwane drzwi podniesienie i popchnięcie pokrywy za pomocą jednej ręki
umożliwia łatwy dostęp do komory kostkarki podczas gdy w drugiej ręce
trzymamy szklankę do napoju.
Najlepsza w swojej klasie niezawodność i łatwość serwisu są już znakiem
firmowym urządzeń Manitowoc. Należy również pamiętać o konstrukcji
sprawdzonego pionowego parownika jako jednego z elementów technologii
Manitowoc. Produkowane i powlekane w Manitowoc, Wisconsin.
Nowa funkcja opóźnienia jest kluczową funkcją
NEO, pozwalającą użytkownikom ustawić opóźnienie
w wytwarzaniu lodu. Jest idealnym rozwiązaniem
podczas kiedy pub lub hotel jest zamknięty lub
otwarty tylko przez określoną część dnia.
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Nowy poziom inteligencji.
Obsługa za pomocą ikon - symboli. Ikony są podświetlane wskaźnikami LED.
Wskaźniki pokazują informacje dotyczące: zasilania, opóźnienia produkcji
lodu, czyszczenia, zapełnienia pojemnika oraz serwisu. Widoczne, bardzo
dobrze usytuowane przyciski umożliwiają łatwe uruchamianie urządzenia
i brak konieczności schylania się nad nim.
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Włącznik zasilania jest aktywny i podświetlony po jednorazowym
przyciśnięciu, dzięki temu użytkownik maszyny z łatwością jest w stanie
rozpoznać, czy maszyna jest w trakcie produkcji lodu (włączona).
Funkcja Opóźnienia jest kluczową funkcją NEO, pozwalającą
użytkownikom ustawić opóźnienie w wytwarzaniu lodu na 4, 12
lub 24 godziny. Możliwe jest lepsze zarządzanie produkcją lodu,
a przy tym zapewnia oszczędność energii i wody. Po upływie czasu
opóźnienia, urządzenie automatycznie wznawia produkcję lodu.
Ta przyjazna dla środowiska funkcja jest idealnym rozwiązaniem
podczas kiedy pub lub hotel jest zamknięty lub otwarty tylko przez
określoną część dnia.
Podświetlony przycisk Czyszczenie informuje o tym, iż maszyna
jest w trakcie czyszczenia.
Podświetlony symbol Pełnego pojemnika informuje o zapełnieniu
pojemnika na lód. Dzięki temu użytkownik urządzenia nie musi
otwierać pokrywy komory by zobaczyć stan zapełnienia - ilość lodu
w maszynie.
Serwis podświetlona i migająca na czerwono ikona klucza
informuje z wyprzedzeniem o potencjalnym problemie
występującym w maszynie.
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Nowy poziom wygody.
Firma Manitowoc kładzie duży nacisk na normy w zakresie ergonomii, czystości i łatwości
obsługi. NEO jest łatwa do utrzymania w czystości dzięki jej zaokrąglonym narożnikom.
Zaawansowane funkcje, takie jak np. korzystanie z pokrętła, aby uzyskać dostęp do
szybszego czyszczenia bez konieczności stosowania narzędzi. Nowe panele zewnętrzne
są łatwe do utrzymania w czystości i odporne na odciski palców. Ponadto nowa osłona
konstrukcji wyposażona jest w wygodny uchwyt, co ułatwia obsługiwanie urządzenia.
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Łatwy dostęp, suwane drzwi
zapewniają szersze otwarcie dzięki
czemu więcej lodu jest widoczne co
ułatwia operowanie szufelką. Nachylenie
pojemnika zwiększa wygodę dostępu
do lodu, którego potrzebujesz, zawsze
wtedy gdy jest to potrzebne.
Ergonomiczna szufelka do lodu
może być umieszczona po obu
stronach pojemnika
Zdejmowany, przesuwany do przodu
pojemnik na lód pozwala na łatwiejszy
i szybszy dostęp do podzespołów
chłodniczych bez konieczności
przenoszenia całej kostkarki do lodu.

Wyjmowalny filtr powietrza chroni
przed drobinami tłuszczu i kurzu.
Łatwy do wyczyszczenia (również w
zmywarkach) łatwy do wyjęcia bez
użycia narzędzi

AlphaSan® technika uformowania
kluczowych elementów
wewnętrznych wpływająca na łatwość
czyszczenia. Zaokrąglone narożniki
z łatwością można przetrzeć gąbką.

LuminIce “inhibitor Wzrostu”
tworzy “aktywne powietrze”, które
przechodząc przez wszystkie odsłonięte
elementy strefy mrożenia hamuje
rozwój bakterii, drożdży i innych mikroorganizmów. Dostępne jako opcja.
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Nowy poziom serwisu.
NEO ucieleśnia najlepsze zasady konstrukcji modułowej, dzięki temu serwisowanie
maszyny stało się prostsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Krótsze czasy przestojów
serwisowych czyli mniej kosztów - gdy konieczne jest przeprowadzenie serwisu po
upływie okresu gwarancji. Niezawodna i łatwa w obsłudze NEO zapewnia lód wszędzie
tam gdzie i kiedy jest to potrzebne!
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U-140
Wydajność

1

U-190

U-240

U-310

130 lbs.

59 kg

190 lbs.

86 kg

230 lbs.

104 kg

320 lbs.

145 kg

Wysokość z nóżkami2

38.50"

97.79 cm

38.50"

97.79 cm

38.50"

97.79 cm

38.50"

97.79 cm

Szerokość

26.00"

66.04 cm

26.00"

66.04 cm

26.00"

66.04 cm

30.00"

76.20 cm

Głębokość

28.00"

71.12 cm

28.00"

71.12 cm

28.00"

71.12 cm

28.00"

71.12 cm

Pojemnik na lód

90 lbs.

40.82 kg

90 lbs.

40.82 kg

90 lbs.

40.82 kg

100 lbs.

45.36 kg

1 funtów produkowanych dziennie. Średnia wydajność kostkarki chłodzonym powietrzem o temp. 21°C i 10°C wody.

1
2

Możliwość regulacji rozstawu nóg kostkarki

3 lata na części i serwis pozostałych komponentów

2.22x2.22x2.22 cm

0.95x2.86x2.22 cm

REGULAR

5 lat na części i 3 lata na serwis kompresora

HALF DICE

5 lat na części i 5 lat na serwis parownika

Dostępne kształty lodu w kostkarkach NEO

DICE

Okres gwarancyjny

2.86x2.86x2.22 cm
dostępne tylko w
wybranych modelach
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Aby dowiedzieć się więcej o cenie, dostępności poszczególnych produktów oferowanych przez koncern Manitowoc,
prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Manitowoc w Polsce lub zapraszamy na naszą stronę internetową
www.manitowocice.com.

Manitowoc Foodservice jest jednym z największych na świecie producentów dostawców profesjonalnych urządzeń
gastronomicznych. Oferujemy naszym klientom energooszczędną, niezawodną i wiodącą na rynku najwyższej jakości
technologię z jednego źrodła.

Aby dowiedzieć się więcej o Manitowoc Foodservice i oferowanych przez koncern poszczególnych
markach,
zapraszamy
naFoodservice
naszą stronęand
internetową
adresem
www.manitowocfoodservice.com
To
learn how
Manitowoc
its leadingpod
brands
can equip
you, visit our global web site at
www.manitowocfoodservice.com then find the regional or local resources available to you.
Manitowoc Foodservice Inc. chyba, że zostało to inaczej wyraźnie określone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

