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C R E M A G E L

EXCELÊNCIA ITALIANA

Largura - Profundidade -
Altura

46x60x72 cm

49x60x110 cm

Potência

6 A - 3 kW
V 400 - 50 - 3

8 A - 5 kW
V 400 - 50 - 3

Condensação

ar

ar/água

Mistura para ciclo, L

1÷5

3÷10

Duração ciclo, minutos

15÷30

8÷40

Produção horária, L

-

-

CREMAGEL 5

CREMAGEL 10

MADE IN ITALY

Muitos produtos de confeitaria podem ser preparados com os Cremagel
automaticamente: creme de confeiteiro, creme inglês, creme de manteiga,
creme Bavária, geléias de fruta, molho de fruta, molho de nozes, mousse,
glacê, pudim de creme de leite, zabaione, creme catalão, pudim, molho de ca-
ramelo, gelatinas, marshmallow, etc.

CREMAGEL 5 e CREMAGEL10
As máquinas multiuso que preparam todos
os cremes clássicos e outras especialida-
des de confeitaria pasteurizam e congelam
as diversas misturas para gelado.

Dispõem de 3 programas específicos:

P1C ciclo automático para preparações
quentes;
P2F ciclo automático para preparações
frias;
P3C ciclo automático para preparações
quentes/frias.

Temperaturas variáveis de +99"C a -15"C.
As diversas temperaturas são reguláveis e
os tratamentos térmicos em um único 
cilindro asseguram uma higiene máxima.

O cilindro é vertical com vantagens impor-
tantes: enchimento fácil, visibilidade con-
stante do produto e adição dos ingredientes
a qualquer momento.
Agitador com elementos raspadores mó-
veis e possibilidade de agitação, lenta, 
rápida ou intermitente, 

adaptável ao produto específico tratado.
Memória automática do último ciclo efetuado 
e repetição do ciclo em caso de interrupção 
da energia elétrica.
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CREMAGEL 5 e CREMAGEL10

Automatizam e facilitam as operações que reque-

rem uso manual, esforço e tempo, garantindo um pro-

cessamento de qualidade

constante e com higiene

ótima.

Misturam e mexem,

pelo tempo, velocidade e

temperatura programa-

dos os ingredientes (leite,

T e l m e . . . u m a  e s c o l h a  c a m p e ã !

Arrefecem completando a pasteurização e
mantendo em "microbiostase" a flora bacte-
riana residual; abatem com rapidez
surpreendente evitando as manipula-
ções e preservando as qualidades 
nutricionais, a cor e as características 
organoléticas; conservam vários produtos 
obtidos com temperatura conforme as normativas; 
congelam da melhor maneira preparando gelados, 
sorvete e granizados de alta qualidade.

Compradores típicos

Confeitarias, geladarias, chocolatarias, locais de de-
gustação gastronómica,
restaurantes e locais
de preparação e 
distribuição de
grande variedade
de produtos que os
Cremagel podem 
preparar.

creme de leite, leite em pó, farinhas, fruta, açúcar, dextrose, ovos, emul-

sionantes, estabilizantes, etc.) necessários para os cremes clássicos, 

especialidades de confeitaria, preparações para gastronomia e diversas 

misturas para gelados.  

Hidratan as partes sólidas; aquecem

derretendo a gordura e o chocolate; higie-

nizam eliminando a flora bacteriana

patogênica; cozinham as mas-

sas vaporizando a água em 

excesso.
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