
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 produkt-
temperaturstyring regulerer temperaturen 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

SOFT ICE



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 ny-
udviklet teknik, der bl.a. andet sikrer høj kapacitet og lave omkostninger.

Disse kvaliteter gør Taylor til den naturligste partner hos alle amerikanske
restaurations- og fastfoodkæder, samt herhjemme hos alle professionelle udbydere
af is og milkshake.

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.

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 IG Service, hvor flere teknikere har over 25 års
erfaring med vore maskiner.

IG 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 IG Service eget
værksted med moderne teknisk udstyr.

Dette er årsagen til, at de fleste proffesionelle aktører har valgt IG SERVICE som deres
foretrukne service partner.
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