Het Nieuwe IJs
ZIEGRA CoolNat Propaan (R290)
Natuurlijk koud!

IJs is een natuurlijke stof.

Wat is er beter dan het natuurlijk
produceren? ZIEGRA. Het rolmodel.
Uw product verdient het beste tijdens verwerking - het beste
natuurlijk en milieuvriendelijk. Dit is precies hoe het ijs
wordt gemaakt, die de machines uit de ZIEGRA CoolNat
Propaan (R290) serie produceren. Overtuig uzelf - van de
globale stand van zaken in het maken van ijs. Van ZIEGRA.

Bevroren water kan iets heel
speciaals zijn.
Wie al meer dan 50 jaar ijs maakt,
weet welke richting de juiste is. En
soms wordt je een pionier.
We letten op het milieu. Propaan als
natuurlijk koelmedium is
klimaatvriendelijk en heeft een laag
broeikaseffect.
We letten op efficiëntie. Propaan als
koelmiddel heeft goede
warmteoverdrachtseigenschappen en
is bij een lage energie-input zeer
efficiënt.
We denken aan de toekomst. De
ZIEGRA CoolNat-series is ook op
lange termijn de beste keuze - omdat
propaan toekomst-proof, goedkoop
en wereldwijd beschikbaar is.

Propaan - klimaatvriendelijk, veilig, efficiënt
en onderhoudsvriendelijk.
Prestaties. Kwaliteit. Innovatie. En dat alles in het belang van het milieu.
ZIEGRA Prestatie

ZIEGRA Kwaliteit

ZIEGRA Breekijs

Extreem veilig: ijsmachines uit de
propaan serie zijn met hoogwaardige
veiligheidsventielen en modernste
drukbeveiligingen uitgerust, die zorgen
voor een betrouwbaar gebruik. Het
gebruik van de kleinst mogelijke
hoeveelheden propaan voldoet aan de
hoogste technische veiligheidseisen.

Leidinggevend: met de
milieuvriendelijke ZIEGRA
CoolNat-serie bevestigt ZIEGRA zijn
leidende rol in de productie van
milieuvriendelijke ijsmakers en
ijsmachines. Het brede scala aan
beschikbare propaan (R290)
ijsmachines biedt oplossingen ook voor
uw toepassingen.

Opslag bestendig: Het ijs is altijd los en
zal niet aan elkaar vriezen.

Extreem efficiënt: de geoptimaliseerde
koelcircuits en drukverhoudingen van
de ZIEGRA CoolNat-propaan serie
garanderen maximale efficiëntie.
Eenvoudig te onderhouden: zoals alle
ZIEGRA ijsmachines, zijn de modellen
van de CoolNat-serie bijzonder
gemakkelijk te onderhouden.
Direct klaar voor gebruik:
Eenvoudige aansluiting op elektriciteit
en drinkwater of gedemineraliseerd
water (DI water).

Hygiënisch: het hygiënische ontwerp en
ook de beschikbare opties van de
ZIEGRA ijsmachines zet wereldwijd de
standaard in hygiënische ijsproductie.
Langdurig: hoge normen bij de
verwerking en het gebruik van hoge
kwaliteitscomponenten zijn de basis
voor de bekende kwaliteit van het
ZIEGRA-ijsmachines. Een ervaren
serviceteam staat klaar voor vragen en
onderhoud. De levering van
reserveonderdelen is gegarandeerd
voor minstens 15 jaar.

Zacht voor het product: goed
doorgevroren ijs zonder scherpe randen
ontziet elk product.
Modeleerbaar: uitstekende vormende
eigenschappen voor het gebruik in
displays. Behoud het contact met het
product, brugvorming komt niet voor.
Veelzijdig: de keuze uit Micro ijs of
Standaard ijs levert voor elke toepassing
het juiste type ijs.
Geoptimaliseerd voor prestaties: ijs
levert pas zijn koelprestaties wanneer
het smelt bij 0°C. Het ZIEGRA-breekijs is
het meest energie-efficiëntie ijs door
zijn geoptimaliseerde ijstemperatuur
van -0,5°C.

ZIEGRA CoolNat propaan (R290) modellen - compact/modulair/voor ijsbunkers
IJsmachines compacte uitvoering
ZIEGRA CoolNat
compact

Capacaiteit

IJsbunker-

breekijs in 24 u 1)

inhoud, geisoleerd, ca.

Maten
2)

Gewicht

Behuizing 3)

(LxBxH) in cm

ZBE

30 - 10

30 kg

10 kg

40 x 50 x 71

60 kg

RVS

ZBE

70 - 35

70 kg

35 kg

46 x 60 x 91

70 kg

RVS

ZBE

110 - 35

110 kg

35 kg

46 x 60 x 91

80 kg

RVS

IJsmachines modulair met ijsbunker B100 / B200
ZIEGRA CoolNat
modulair

Capacaiteit

IJsbunker-

Maten

breekijs in 24 u 1)

inhoud, geisoleerd, ca. 2)

(LxBxH) in cm

Gewicht

Behuizing 3)

ZBE

70 - 100

70 kg

100 kg

70 x 70 x 156

130 kg

RVS

ZBE

150 - 100

150 kg

100 kg

70 x 70 x 156

140 kg

RVS

ZBE

150 - 200

150 kg

200 kg

70 x 70 x 196

160 kg

RVS

ZBE

250 - 100

250 kg

100 kg

70 x 70 x 156

140 kg

RVS

ZBE

250 - 200

250 kg

200 kg

70 x 70 x 196

160 kg

RVS

ZBE

350 - 100

350 kg

100 kg

70 x 70 x 156

150 kg

RVS

ZBE

350 - 200

350 kg

200 kg

70 x 70 x 196

170 kg

RVS

IJsmachines modulair passend op ijsbunker B100 / B200
ZIEGRA CoolNat
modulair

Capacaiteit

IJsbunker-

Maten

breekijs in 24 u 1)

inhoud, geisoleerd, ca. 2)

(LxBxH) in cm

Gewicht

Behuizing 3)

ZBE

70

70 kg

optioneel

70 x 60 x 61

70 kg

RVS

ZBE

150

150 kg

optioneel

70 x 60 x 61

80 kg

RVS

ZBE

250

250 kg

optioneel

70 x 60 x 61

80 kg

RVS

ZBE

350

350 kg

optioneel

70 x 60 x 61

90 kg

RVS

bij reële omgevingstemperatuur van 20°C / watertemperatuur 15°C
2) ZIEGRA ijsbunker in RVS 1.4301 met isolatie tegen smeltverliezen
3) Alle behuizingen in RVS 1.4301
Technische wijzigingen voorbehouden. Speciale versies beschikbaar op aanvraag
1)

Uitvoeringen:

Modelvoorbeeld
70/150/250/350 - 100

Alle ijsmachines met R290 zijn
lucht- of watergekoeld
verkrijgbaar
Micro ijs of Standaard ijs
passend bij uw toepassing
Speciale spanningsuitvoeringen
op aanvraag

Uitbreidingsopties (optioneel):
HygiënePlus
Verschillende type ijsuitwerpen op
aanvraag
Diverse stationaire- en mobiele ijsopslag,
ijswagens en onderstellen,
flexibele ijstransport oplossingen.
Waterontharden / Ionenwissellaar

