
Idealne rozwiązanie do 
produkcji kruszonego lodu z
kostek lodu

Kruszarka
do lodu



Najszybsza droga do doskonałego, 
kruszonego lodu.

Wszechstronne zastosowanie

Niezbędna do przygotowania chłodnych

drinków i egzotycznych koktajli oraz do 

prezentacji dań i napojów w barze i w wielu

innych obszarach gastronomii. Dzięki kru-

szarce do lodu fantazyjne drinki i chłodne,

orzeźwiające napoje stają się niezwykłym

przeżyciem. Również soki, produkty

mleczne, sałatki i owoce morza, serwowane

na kruszonym lodzie zapewniają szczególne

doznania smakowe.

Idealna kombinacja

Kruszarka do lodu od WESSAMAT produkuje

kruszony lód z kostek lodu w kilka sekund.

Możliwe jest użycie kostek lodu, niezależnie

od maszyny, która je wyprodukowała.

Szczególnie praktyczna i oszczędzająca

miejsce jest kombinacja zabudowanych lub

wolno stojących urządzeń do lodu WESSA-

MAT linii Blue-Line i Top-Line.

Projekt odpowiedni dla gastronomii

Elektroniczna kruszarka do lodu od WESSAMAT

jest łatwa w obsłudze i nie potrzebuje dużej

ilości miejsca. Modele C 103 i CB 103 są

szczególnie lubiane przez barmanów i w 

gastronomii z uwagi na wzornictwo i wiel-

kość. Kruszarkę napełnia się od góry kost-

kami lodu. Kruszony lód zbiera się na tacy,

możliwe jest jego natychmiastowe użycie -

łatwiej i bardziej czysto się nie da.

Kruszarka do lodu C 103 w ekskluzywnym
wzornictwie z tłoczonej stali szlachetnej (kolor
antracytowy) i tacą na lód z tworzywa sztucz-
nego, dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Kruszarka do lodu C 103 w kombinacji z 
urządzeniem WESSAMAT do produkcji lodów,
model Top-Line W 21 L (Table-Top-Version,
chłodzone powietrzem)

Kruszarka do lodu C 103 w klasycznym dla
gastronomii wzornictwie ze stali szlachetnej i
tacą na lód z tworzywa sztucznego, dopusz-
czonego do kontaktu z żywnością.

Kruszarka do lodu model CB 103 w
kombinacji z chłodzonym 
powietrzem urządzeniem 

WESSAMAT, które w pełni nadaje się do
zabudowy, model Top-Line W 31 LE



Kruszarka do lodów C 105 ze stali 
szlachetnej i tacą na lód z tworzywa

sztucznego, dopuszczonego do kontaktu
z żywnością

PRZEGLĄD PRODUKTÓW / DANE TECHNICZNE

Kruszarka
do lodu

Większe ilości. Wyższa wydajność.

Kruszarka do lodu to doskonałe rozwiązanie

w sytuacji, gdy niezbędne jest przygotowa-

nie chłodnych drinków i egzotycznych kok-

tajli oraz do prezentacji dań i napojów w

barze i w wielu innych obszarach gastrono-

mii. Wyposażona w wydajny młynek o

dużym zasypie do kostek lodu i tacę na lód

o pojemności do 5 kg. Taca może być wyjęta

z obudowy kruszarki w celu transportowania

lodu w miejsce, gdzie jest on potrzebny.

Mimo dużej wydajności model jest niezwykle

zwarty i możliwy do zabudowy w obszarze

baru, w pomieszczeniu pomocniczym lub

nawet w kuchni, zgodnie z zasadami, obo-

wiązującymi w gastronomii.

model                Nr              Wersja         Wydajno         Zapas            Wymiary           Wydajno          Masa
                  zamówienia                                  kg/min.             kg          (W x S x G) mm         KW 4)               kg

C 103               1005       Stal nierdzewna 1)           3                   1             315/175/330            0,15                10            

CB 103              1006       Stal nierdzewna 2)          3                   1             315/175/330            0,15                10            

C 105               1010       Stal nierdzewna 3)           5                   5             515/370/315            0,15                21            

Łatwa obsługa

W przypadku modeli C 103 / CB 103 młynek

do kruszenia lodu włączany jest mechaniz-

mem, zamykającym zasobnik na kostki

lodu. Rozdrobniony lód gromadzi się na

tacy, która w celu łatwego odbioru kruszo-

nego lodu może być częściowo lub całkowi-

cie wyjęta z urządzenia.

Niezawodna technologia.

Układ mechaniczny młynka chroniony jest

przez system rozdrabniania, opracowany

przez WESSAMAT. Skutkuje on minimaliza-

cją nakładu siły i redukcją zużycia energii.

Należy jednak zrezygnować z kruszenia

głęboko mrożonych kostek lodu za pomocą

kruszarki w celu wydłużenia jej żywotności.

Kruszony lód na wciśnięcie przycisku.
Praktyczna. Oszczędzająca miejsce. 
Korzystna cena.

C 103 / CB 103 / C 105

Kruszarka do lodu C 103 ze znakiem 
indywidualnej marki

Indywidualne rozwiązania

Kruszarki do kodu C 103 i CB 103 to prak-

tyczne i lubiane urządzenia pomocnicze w

gastronomii. Dlatego z powodzeniem 

stosują je producenci spirytualiów i znani

producenci napojów do promocji i akcji

wsparcia sprzedaży. W celu zapewnienia

wzornictwa typowego dla korporacji, nie-

możliwego do pomyłki, obudowy mogą

przybrać indywidualne formy i być zaopat-

rzone w odpowiednie znaki graficzne.

1) Obudowa ze stali szlachetnej, taca do lodu z tworzywa sztucznego
2) Obudowa z tłoczonej stali szlachetnej (kolor antracytowy), taca do lodu z tworzywa sztucznego
3) Obudowa ze stali szlachetnej, taca do lodu z tworzywa sztucznego
4) Przyłącze sieciowe 230 V / 50 Hz. Możliwość dostarczenia na zamówienie wersji do innych napięć.



www.wessamat.de
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