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Labo XPL P

Elektronické stroje  
na výrobu  
kopečkové zmrzliny

Stroje Labo XPL P jsou elektronicky 
ovládané výrobníky zmrzliny, 
jednoduché na obsluhu, snadné na 
údržbu, užitečné v každé výrobně 
zmrzliny. Spolehlivé a neúnavné, mají 
zaoblené rohy, což podstatně snižuje 
riziko zranění.

Smetanová zmrzlina

Tři rozdílné programy, vhodné pro různé typy výroby

Ovocný sorbet Ovocná ledová tříšť

Míchadlo POM
Míchadlo bez středové hřídele 
s odpruženými stěrkami pro 
perfektní stírání válce. Speciální 
konstrukce míchadla zaručuje 
ideální přilnavost nože k mrazícímu 
válci a pružící stěrky umožňují 
zastavení stroje během výroby.

“Post Cooling” systém chlazení
Udržování optimální konzistence 
zmrzliny během jejího vypouštění.   
V případě potřeby lze zmrzlinu i 
domrazit.

Sprška pro snadné čištění stroje je 
situována vpravo na čelní straně, tak aby 
bylo čištění pohodlné i při otevřených
dveřích. Sprška je navíjecí a lze ji napojit na 
teplou vodu.

Všechny tlačítka snadno dostupná ikdyž je 
krycí horní víčko otevřené., takže obsluha 
může ihned po nalití směsi aktivovat 
výrobní proces.

Během plnění směsi vypouštění zmrzliny 
může obluha pracovat pohodlně ve 
vzpřímené poloze těla.

Pohodlí

Mrazící válec a čelní panel jsou z jednoho
kusu , což zaručuje maximální hygienu a
zabraňuje usazování nečistot mezi válec a
těsnící podložku.

Čištění nerezových částí stroje je snadné 
díky nové úpravě nerezové oceli, která 
nezanechává skvrny.

Navaděč zmrzliny je odnímatelný, což 
usnadňuje čištění a odstranění každého 
zbytku zmrzliny.

Čištění Příslušenství

V tomto programu  stroj mrazí 
pozvolně a méně, což zaručuje 
vyváženou chuť a konzistenci 
ovocných sorbetů. Optimální 
mražení navíc šetři energii.

Program umožňuje větší mražení, 
aby se zvýšila  konzistence 
krémových zmrzlin. Obsluha může 
měnit tuhost zmrzliny podle potřeb.

Při tomto programu se v ovocné 
tříšti tvoří perfektní krystalky ledu 
a vzniká vždy homogenní produkt.  
Cyklus je možné naprogramovat 
s ohledem na množství a hustotu 
výsledného produktu.

Nerezové dveře
Za příplatek je možné dokoupit klasické 
nerezové dveře namísto plastových. Tato 
výměna nemá vliv na žádnou funkci 
stroje.

Podložka pod vaničku
Za příplatek je možné dokoupit podložku 
pod klasické vaničky o rozměrech
16 x 36 cm, 24 x 36 cm a nebo pod 
válcovou vaničku. 

Systém Hard-O-Time®

S tímto exkluzivním systémem 
vždy získáme vynikající konzistenci 
zmrzliny. Během výroby je na LCD 
displeji vždy zobrazena nastavená 
doba výroby zmrzliny i zbývající čas 
k dosažení ideální konzistence.



Řada strojů XPL zahrnuje veškeré zařízení 
nutné pro výrobu zmrzliny, jako je výrobník 
zmrzliny LABO XPL, pasterizátor zmrzliny 
PASTO XPL a zrací vana AGE XPL. 
Všechny stroje Carpigiani jsou navrženy 
a vyrobeny v souladu s hygienickými 
normami HACCP.

Zařízení Carpigiani XPL ve 
výrobně zmrzliny

Výkon stroje je garantován do 25°C okolní teplory a max 20°C vody v kondenzátoru.
Množtví směsi/ cyklus a hodinová produkce se může lišit podle druhu použité receptury a okolních podmínek. 
*Na vyžádání možnost změny chlazení na vzduch.

Kapacita/hod Kapacita/cyklus Elektrické připojení Příkon Fáze Chlazení* Rozměry (cm) Hmotnost

kg Litry Min
kg

Max 
kg

Voltů Hz Ph kW A W D H kg

Labo 
20 30 XPL P 20/30 28/40 3 5 400 50 3 4 12 Voda 52 65 140 230

Labo 
30 45 XPL P 30/45 42/60 5 7.5 400 50 3 5,2 16 Voda 52 65 140 270

Labo 
40 60 XPL P 40/60 56/84 7 10.5 400 50 3 6 16 Voda 52 65 140 370

Technické parametry

Labo XPL P


