


VERDENS FØRENDE PRODUCENT AF
SOFT ICE OG MILK SHAKE MASKINER

VERDENS FØRENDE PRODUCENT

Med over 75 års erfaring er Taylor verdens førende
producent af soft ice og milkshake maskiner.

Maskinerne kendetegnes ved en høj kvalitet og
driftssikkerhed, samt nyudviklet teknik, der bl.a. sikrer høj
kapacitet og lave omkostninger.

Disse kvaliteter gør Taylor til den naturligste partner hos
alle amerikanske restaurations- og fast-foodkæder, samt
herhjemme hos alle professionelle udbydere af is og milk-
shake.

SOFT ICE MASKINER

På en varm sommerdag er efterspørgslen på soft ice stor.
Taylor har maskiner, der kan klare ethvert behov. Den
gode fortjeneste på soft ice sikres ved Taylor maskinernes
høje konstante overrun på ca.100% og de lave
vedligeholdelsesomkostninger.
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TAYLOR MODEL C 716
Den nye generation af soft ice maskiner fra Taylor

NYT KOMPAKT ELEGANT DESIGN
OG ØGET TAPPEKAPACITET.
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TAYLOR BORDMODEL 152

Denne soft ice maskine, giver kunder med et mindre
behov, mulighed for at få del i den høje indtjening på
soft ice.
Model 152 er meget simpel at betjene og rengøre
samtidig med at den har Taylors unikke
produktionsstyring, som sikrer ensartet soft ice hver
gang der laves en is.

Maskinen har en kapacitet på 15 kg soft ice i timen.
(ca. 150 stk. soft ice)

Mål: H 72cm B 42cm D 70cm El: 230V - 10amp

TAYLOR MODEL C 706

Den ikke pasteuriserende maskine fra Taylors nye generation
af soft ice maskiner med nyt kompakt elegant design og øget
tappekapacitet. Modellen kan leveres som bord- eller gulv-
model med base (med eller uden køl) til opbevaring af mix.

Lavt støjniveau: Taylor har i den nye generation af
maskiner fået reduceret støjniveauet til et absolut
minimum.

Stor kapacitet: Yder 65 kg soft ice i timen.
Taylors nye frysecylinder er designet således at ned-
kølingen af mix i selve frysecylinderen sker endnu
hurtigere, hvilket sikrer en hidtil uset høj ”straks-
kapacitet”. Uanset hvor mange kunder der skal have
en soft ice, kan maskinen følge med.

TQC (Taylor Quality Control): Automatisk
produkttemperatur-styring regulerer temperaturen
efter produktets konsistens og giver et ensartet
produkt hele tiden.

Færre dele sikrer meget let rengøring.

Low Mix- og Mix out-sikring: Advarselslamper lyser
når nyt mix skal påfyldes. Altid mix i systemet så
luftproblemer undgås, når maskinen startes efter mix-
påfyldning.

Føres også som dobbeltkammer version – model C 712

Mål: H 86cm (m/base 150,2cm ) B 46,4 cm (m/luftkanal 53,5cm)
D 68,1cm El: 3 x 380V - 10amp

SOFT ICE
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SOFT ICE MASKINER
PÅ EN VARM SOMMERDAG ER EFTERSPØRGSLEN PÅ SOFT ICE
STOR. TAYLOR MASKINERNE KAN KLARE ETHVERT BEHOV OG
LØBER ALDRIG TØR FOR SOFT ICE.

DEN GODE FORTJENESTE PÅ SOFT ICE SIKRES VED TAYLOR
MASKINERNES HØJE KONSTANTE OVERRUN/LUFTINDHOLD PÅ
CA. 100% OG DE LAVE VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER.
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SOFT ICE

TAYLOR MODEL C 716

Den pasteuriserende dobbeltkammer maskine fra Taylors nye
generation af soft ice maskiner med nyt kompakt elegant
design og øget tappekapacitet. Maskinen giver mulighed for
at køre med to forskellige slags soft ice som f.eks. jordbær og
vanille samt at blande/twiste de to is.

Lavt støjniveau: Taylor har i den nye generation af maskiner
fået reduceret støjniveauet til et absolut minimum.

Stor kapacitet: Yder 2 X 65 kg. soft ice i timen.
Taylors nye frysecylindere er designet således
at nedkølingen af mix i selve frysecylinderne
sker endnu hurtigere, hvilket sikrer en hidtil
uset høj ”strakskapacitet”. Uanset hvor
mange kunder der skal have en soft ice, kan
maskinen altid levere soft ice.

TQC (Taylor Quality Control): Automatisk
produkttemperaturstyring regulerer tempera-
turen efter produktets konsistens og giver et
ensartet produkt hele tiden.

Pasteurisering: Maskinen kan foretage manuel
eller automatisk pasteurisering som vælges
efter eget ønske. Et nyt varmesystem sikrer en
kortere pasteuriseringstid som sparer el og
sikrer et bedre slut produkt.

Programmerbar starttid: Maskinen kan
programmeres til at være serveringsklar når
man ønsker det, f.eks. når Deres butik åbner.

Nyt enkelt betjeningspanel sikrer lettere betjening
af maskinen og let adgang til vigtige informationer
på dansk eller det sprog som man ønsker. Maskinen
giver mulighed for kun at køre med den ene side i
lavsæsonen, hvis man ønsker dette. Pasteurisering sker så
kun i den fyldte side af maskinen.

Færre dele sikrer meget let rengøring.

Low Mix- og Mix out-sikring: Advarselslamper og valgfri lyd
når nyt mix skal påfyldes. Altid mix i systemet så luftproblemer
undgås, når maskinen startes efter mix-påfyldning.

Mål: H 152cm B 64,6cm D 91,9cm El: 3 x 380V - 16amp
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TAYLOR MODEL C 708

Den pasteuriserende maskine fra Taylors nye generation af
soft ice maskiner med nyt kompakt elegant design og øget
tappekapacitet. Modellen kan leveres som bord- eller gulv-
model med base (med eller uden køl) til opbevaring af mix.

Lavt støjniveau: Taylor har i den nye generation af maskiner
fået reduceret støjniveauet til et absolut minimum.

Stor kapacitet: Yder 65 kg soft ice i timen. Taylors nye
frysecylinder er designet således at nedkølingen af mix i selve
frysecylinderen sker endnu hurtigere, hvilket sikrer en hidtil
uset høj ”strakskapacitet”. Uanset hvor mange kunder der
skal have en soft ice, kan maskinen klare dette.

TQC (Taylor Quality Control): Automatisk produkttemperatur-
styring regulerer temperaturen efter produktets konsistens og
giver altid et ensartet produkt.

Pasteurisering: Maskinen kan foretage manuel eller
automatisk pasteurisering som vælges efter eget ønske. Et nyt
varmesystem sikrer en kortere pasteuriseringstid, som sparer
el og sikrer et bedre slut produkt.

Programmerbar starttid: Maskinen kan programmeres til at
være serveringsklar når man ønsker det, f.eks. når Deres butik
åbner.

Nyt enkelt betjeningspanel sikrer lettere betjening af
maskinen og let adgang til vigtige informationer på dansk
eller det sprog som man ønsker.

Færre dele sikrer meget let rengøring.

Low Mix- og Mix out-sikring: Advarselslamper og valgfri lyd
når nyt mix skal påfyldes. Altid mix i systemet så luftproblemer
undgås, når maskinen startes efter mix-påfyldning.

Føres også som dobbeltkammer version – model C 716

Mål: H 86cm (m/base 150,2cm) B 46,4cm (m/luftkanal 53,5cm)
D 68,1cm El: 3 x 380V - 16amp

SOFT ICE

Vist på base med eller uden køl

Vist uden base som bordmodel
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MILKSHAKE MASKINER
ENKLE MANUELLE MASKINER SAMT
AUTOMATISERET PRODUKTIONS- OG
KVALITETSSTYRING SIKRER, AT SELV UØVEDE
KAN BETJENE MASKINERNE PROBLEMFRIT.

TAYLOR MILKSHAKE MASKINER OPFYLDER
ALLE HYGIEJNISKE KRAV. GLATTE FLADER
OG FÅ LØSE DELE, DER SKAL UDTAGES VED
RENGØRING, NEDSÆTTER RENGØRINGS-
ARBEJDET TIL ET MINIMUM.

MILKSHAKE
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MILKSHAKE

TAYLOR BORDMODEL 450

Den kompakte milkshake bordmodel giver kunder, der ikke
har behov for en kæmpe kapacitet, mulighed for at få del
i den høje indtjening ved salg af milkshake.

Den meget simple betjening og lette rengøring sikrer at
håndteringen af milkshake i Deres butik bliver problemfri.

Elektronisk konsistenskontrol sikrer en ensartet milkshake
hver gang der tappes.

Maskinen har en kapacitet på 38 liter milkshake i timen.

Mål: H 76cm B 40cm D 75cm El: 230V - 10amp

TAYLOR MODEL H 60

En supermoderne pasteuriserende milkshake maskine med
computerstyrede funktioner sikrer milkshakeproduktion af
højeste kvalitet hver gang, sparer mix og minimerer ren-
gøring.

Stor kapacitet: Yder 85 liter milkshake i timen med 4
smagsmuligheder.

Pasteurisering: Maskinen foretager automatisk
pasteurisering hver dag og skal derfor kun rengøres hver
14. dag.

Computerstyring: Alle tekniske funktioner indtastes i
computeren og sikrer optimal og konstant
produktionskvalitet samt minimerer spild og rengøring.

Digital visning af funktioner: Oplyser på dansk om alle
maskinens funktioner, temperaturforhold og om mix
påfyldning.

Mål: H 145cm B 47cm D 79cm El: 3 x 380V - 16amp
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GELATO

HJEMMELAVET IS & ITALIENSK GELATO

ØNSKER MAN AT PROFILERE SIG MED HJEMME-
LAVET IS ELLER ITALIENSK GELATO, KAN TAYLOR
LEVERE MASKINERNE. DRIFTSIKKERHED OG
PRODUKTKVALITET ER TAYLORS KENDEMÆRKE.

MASKINERNE GIVER MULIGHED FOR AT LAVE
DEJLIG HJEMMELAVET IS ELLER GELATO HURTIGT
OG NEMT SOM DET IKKE ER SET FØR. FRISKE
FRUGTER, NØDDER OG ALVERDENS ANDET GODT
KAN TILSÆTTES ISEN OG RESULTATET BLIVER DEN
HERLIGSTE HJEMMELAVEDE IS OG GELATO PÅ BARE
FÅ MINUTTER.

ISA ITALIENS FØRENDE PRODUCENT AF

PROFFESIONELLE IS DISKE TIL ETHVERT BEHOV
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TAYLOR MODEL 104

Den kompakte bordmodel 104 giver kunder mulighed for at
få del i den høje indtjening ved salg af hjemmelavet is og
gelato.

Model 104 er meget simpel at betjene og rengøre samtidig
med, at den har Taylors unikke produktionsstyring, der sikrer
den samme høje kvalitet hver gang der produceres.

Maskinen har en kapacitet på 30 kg. hjemmelavet is og gelato
i timen.

Mål: H 51cm. B 36cm D 64cm El: 230 V - 10amp

TAYLOR MODEL C 118

Model C 118 er den foretrukne ismaskine hos professionelle
udbydere af hjemmelavet is og italiensk gelato. Med C 118
kan man fylde en isboks med 18 stk. 5-liters kantiner på 1,5
time.

Fuldautomatisk eller manuel produktion – C118 kan producere
is fuldautomatisk, så De kun skal tilsætte produktet. Maskinen
stopper selv når slutproduktet er klart eller man kan vælge
manuel produktion, hvor man selv kan sætte sit eget præg på
isen.

Variabel produktions størrelse – maskinen finder selv ud af om
man vælger at udnytte hele frysecylinderens 11,7 liter eller
om man kører med en mindre produktion, C 118s computer
tilpasser nedfrysningen til den mængde is der skal produceres.

2 hastigheder på omrøreren minimerer spild når den færdige
is skal tappes fra maskinen.

Den indbyggede vandhane gør rengøringen af maskinen til
en leg.

Maskinen har en kapacitet på 60 kg. hjemmelavet is og
gelato i timen.

Mål: H 142 cm. B 52cm D 88,4cm El: 380 V - 20amp
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MIDTAGER 18 • 2605 BRØNDBY • TELEFON: 43 29 20 00 • TELEFAX: 43 29 20 01
e-mail: info@ig-gruppen.dk • www.ig-gruppen.dk

Distributør for:

SERVICE

Selvom tekniske problemer hører til sjældenhederne, så sker de jo altid, når kundestrømmen
er størst og man dårligst kan undvære sin maskine. Derfor varetages teknisk service af vore
egne folk i Inter-Gastro Service, hvor flere teknikere har over 25 års erfaring med vore
maskiner.

Inter-Gastro Service er landsdækkende, med egne teknikere eller via tilknyttede servicefolk,
og vort mål er at yde en hurtig og effektiv service. Vore veluddannede teknikere medbringer
altid værktøj, testudstyr og reservedele, så de fleste reparationer nemt kan udføres hos
brugeren. Til komplicerede reparationer har Inter-Gastro Service eget værksted med
moderne teknisk udstyr.

Dette er årsagen til, at de fleste proffesionelle aktører har valgt Inter-Gastro Service som
deres foretrukne service partner.


