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Vrhunska tehnologija
za najboljši gelato

in sladoled
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Tradicija, znanje 
in kakovost

Zgodba o Valtek sladolednih strojih se začne z našim 
izvršnim direktorjem, inovatorjem in ustanoviteljem. Marijan 
Jejčič je že v letu 1984 izdelal svoj prvi sladoledni stroj. Le 
nekaj let kasneje je bilo v Solkanu ustanovljeno podjetje 
Valmar in s tem tlakovana pot do naših strank.

Ponosni smo, da naš prvi stroj še vedno deluje in da 
zavzemamo pomembno mesto strokovnih inovatorjev na 
področju sladoledarstva. Poslanstvo našega podjetja je 
integracija naprednih tehnologij v obrtniški tradiciji 
slaščičarstva. Ustvarjamo uporabniku prijazne rešitve z 
razvojem natančnih proizvodnih procesov, močnim 
poudarkom na dobri kvaliteti ter funkcionalnosti naših 
strojev. Posebno pozornost namenjamo kvaliteti 
uporabljenih materialov ter mehanskih delov. Stremimo k 
trajnostnemu razvoju, ekološki osveščenosti, ergonomiji ter 
vrhunskemu dizajnu. Naši izdelki slovijo po energetski 
varčnosti in učinkovitosti.Valmarjev prvi stroj za sladoled, izdelan 1984

Zakaj smo na trgu 
uspešni že več 
kot 35 let? 

Ker nas odlikuje ničelna 
stopnja odpoklica 
strojne opreme.

Marijan Jejčič
Direktor in 
ustanovitelj
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Valtek ustvarja slajše, lepše in enostavnejše življenje za svoje stranke

Rezultat naše predanosti, trdega dela in odličnosti skozi leta se odraža na dolgotrajni prisotnosti naše 
blagovne znamke na trgu. Nenehno izboljšujemo funkcionalnosti svojih strojev, naš najnovejši produktni 
nabor ima vgrajeno avtomatizacijo s pomočjo pametne tehnologije, konsistentnost in možnost 
personalizacije, kar spodbuja vašo ustvarjalnost in vam omogoča, da se osredotočite na svoje stranke. 

Solkan, Slovenija, rojstni kraj Valtek tehnologije.
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Uporabniku prijazen ergonomski sistem
Ni pomembno, ali ste popoln začetnik ali vrhunski 
mojster, naš sistem vam omogoča enostavno 
upravljanje, ker je narejen, da je uporabniku 
popolnoma prijazen.

Visoka učinkovitost strojev
Posebna konstrukcija cilindra in mešala daje našim 
strojem največjo možno učinkovitost. Poleg tega 
omogoča hitro, praktično in popolno izmetavanje 
sladoleda iz cilindra.

Monoliten cilinder in prednja plošča
Taka zasnova omogoča dolgotrajno uporabo 
stroja, brezhibno zaščito in higieno.

Zakaj VALTEK?
Odlične funkcije sistema hlajenja
Dosegajte maksimalno učinkovitost in 
visoko zmogljivost hlajenja z 
našim odličnim sistemom, ki 
hladilni plin dovaja 
neposredno na 
cilinder.

6

27 XL

9
12

16 19 XL
23 XL

6

27 XL

9
12

16
19 XL

23 XL

Široka paleta modelov strojev
Izvedbe v 7 velikostih, naši modeli 
ustrezajo potrebam velikih in 
majhnih podjetij. Na voljo 
so od 6l do 27l.

Zamrzovalni valj – srce stroja
Naši cilindri so lahko narejeni v XL velikosti. Večji 
stroji s kapaciteto od 19l do 27l  imajo 
širše in daljše cilindre za večje 
količine sladoledne zmesi 
in zagotavljajo 
boljšo 
kakovost 
izdelave.
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Zanesljivi stroji 
visoke kakovosti
s čistimi linijami in vrhunskim 
oblikovanjem v neuničljivi 
izvedbi inoxa.

Prihranki zagotovljeni
•  nizka poraba energije
•  nizka poraba vode
•  dolgi servisni intervali
•  dolga življenjska doba 

mehanskih delov

Enostavno čiščenje delov iz 
nerjavečega jekla
Vzdrževanje in čiščenje vašega stroja ni bilo nikoli 
enostavnejše! Sestavni deli iz nerjavečega jekla se 
lahko perejo v pomivalnem stroju. Poleg tega 
dodaten vhod vode omogoča neposredno 
čiščenje delov stroja z vročo vodo.

Unikatni računalniško 
krmiljeni stroji
Smart stroji imajo vgrajen unikatni 
krmilnik s pametnimi tehnologijami za 
izdelavo suhega in kremastega sladoleda.

Valtek Sweet Art Academy
Ponotranjite razumevanje postopka 
izdelave sladoleda in pustite našim 
strokovnim predavateljem, da vas 
popeljejo v svet oblikovanja, izdelave, 
oglaševanja in prodaje sladoleda.

INOX

VALTEK = gladek, 
kompakten in obstojen 
sladoled zaradi Valtek 
sistema hlajenja in mešala, ki 
omogočata popolno zamrzovanje 
proste vode v drobne, enakomerne 
kristalčke ledu.

vodni kristali



Zanesljivi klasik

Valtek UNI je odlična izbira za 
vse, ki imajo rajši mehansko 
upravljanje, odlično storitev 
in brezhibno ter dolgotrajno 
delovanje stroja.
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VALTEK UNI Universal
Chef

MEHANSKO UPRAVLJANJE
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KAPACITETA STROJA

 Količina na cikel  Zmogljivost na uro
 MEŠANICA IZDELAN  MEŠANICA IZDELAN
 SLADOLEDA SLADOLED SLADOLEDA SLADOLED
 min kg   max kg min l max l max kg/h max l/h
      
UNI 6/35  1,5  6  2,1  9  35  54
UNI 9/55  2  9  2,8  13,2  55  75
UNI 12/75  3  12  4,2  16,8  75  102
UNI 16/100  4  15  5,6  23,8  100  138
UNI 19XL/120  5  19  7  26,6  120  168
UNI 23XL/140  6  23  8,4  32,2  140  196
UNI 27XL/150  7  27  9,8  37,8  150  210

TEHNIČNI PODATKI

 ELEKTRIČNI  HITROST MOČ KONDEN- NETO DIMENZIJE
 PRIKLJUČEK MEŠALA  ZATOR TEŽA (mm)
 L1, L2, L3, N, PE
 Volt / Hz / Ph   kW   kg  višina širina globina

UNI 6/35  400/50/3  2  4,1  voda  225  1340 520 860
UNI 9/55  400/50/3  2  7  voda  260  1340  520  860
UNI 12/75  400/50/3  2  8,5  voda  290  1340  520  860
UNI 16/100  400/50/3  2  10,5  voda  315  1420  610  955
UNI 19XL/120  400/50/3  2  11,6 voda  370  1420  610  955
UNI 23XL/140  400/50/3  2  13,6  voda  450  1420  610  1055
UNI 27XL/150  400/50/3  2  14,8  voda  520  1420  610  1155

Celovit mehanski nadzor
Valtek UNI sladoledni stroj 

omogoča vsakemu uporabniku 
enostavno upravljanje in hkrati 

celovit nadzor nad delovnim 
procesom.

Enostavno in ekonomično 
vzdrževanje

Na voljo imamo vse rezervne dele, ki 
bi jih morebiti potrebovali, poleg tega 
je Valtek UNI izjemno enostaven za 
vzdrževanje in popravila in velja za 

visoko konkurenčni in cenovno 
dostopni sladoledni stroj.

Prilagodljiva temperatura 
hlajenja

Enostavno nastavite idealno temperaturo 
hlajenja sladolednega  stroja Valtek UNI 

za pripravo različnih vrst slastnega 
sladoleda: nižje temperature za mlečne 
sladolede in višje temperature za sadne 

sladolede in sorbete.

Enostavna nastavitev 
temperature

Izjemno enostaven postopek 
nastavitve temperature, ki se ga 
bo zlahka naučil vsak član vaše 

ekipe. Z enostavnim pritiskom na 
gumb se temperaturo nastavi na 

želeno vrednost za izdelavo 
izbranega tipa sladoleda. 

Enostavno čiščenje
V naš Valtek UNI smo vgradili
fleksibilno cev, da bi bil proces

čiščenja čimbolj enostaven. Zlahka
očistite celotno površino stroja in s

tem zagotovite neoporečno čistočo in
skladnost s higienskimi standardi.

Zvočni signal ob zaključku
Vedno boste vedeli, kdaj je vaš 

sladoled pripravljen! Zvočni signal 
vas bo opozoril, da je proces izdelave 
sladoleda zaključen in vaš sladoled 

pripravljen za izmet.

VALTEK UNIProizvodne zmogljivosti lahko odstopajo glede na mešanico in temperaturo.



Elektronska tehnologija za kremast sladoled

Valtek DIGI z elektronsko 
tehnologijo zamrzovanja 
za izdelavo sladoleda s 
kremasto teksturo.
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VALTEK DIGI

DIGITALNI NADZOR

Modern
Chef
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Celovit digitalni nadzor
 Valtek DIGI vam omogoča 

celovit digitalni nadzor 
delovnega procesa, ki mu lahko 

sledite na zaslonu in ki vas 
konstantno obvešča, v kateri fazi 
se nahaja vaš proizvodni proces. 

Na zaslonu lahko spremljate 
obvestila in diagnostiko.

Inverter za nastavitev hitrosti 
mešanja

Izkoristite prednosti nastavitve različnih 
hitrosti mešanja za izdelavo različnih vrst 

sladoledov (granita, sorbeti, mlečni sladoledi) 
in možnost izbora količine mase v cilindru, ki 
jih omogoča vgrajen inverter. Vsi Valtek DIGI 

XL stroji imajo standardno vgrajen inverter, ki 
poleg boljše kakovosti sladoleda zagotavlja 

tudi mehko delovanje stroja in daljšo 
življenjsko dobo komponent. 

Prilagajanje hitrosti 
mešanja

Z nastavitvijo števila vrtljajev 
lahko hitrost mešanja poljubno 

zmanjšamo ter tako enostavno in 
priročno okrasimo iztočeni 

sladoled. S ponovnim povečanjem 
števila vrtljajev lahko nadaljujemo 

z izmetom sladoleda. 

Fleksibilna čistilna cev
V naš Valtek DIGI smo vgradili

kvalitetno gibljivo cev, da bi
vam kar najbolj olajšali čiščenje

stroja. Zlahka boste očistili
celotno površino stroja, cilinder, 
vlivnik in izlivnik, s čimer boste 

zagotovili neoporečno čistočo in 
skladnost s higienskimi standardi.

Prilagodljivo 
programiranje ciklusov
Nastavite končno temperaturo 
sladoleda, čas trajanja izdelave 

sladoleda ali končno želeno trdoto 
sladoleda z Valtek DIGI enostavnim 

izborom programa na digitalni 
kontrolni plošči!

Samonastavljivo mešalo
Zagotovite optimalno mešanje vaše
sladoledne mase s samonastavljivim
patentiranim mešalom našega Valtek
DIGI. Ob koncu izmetavanja sladoleda 
bo cilinder stroja 100-odstotno čist,

drsalke mešala pa so ročno 
odstranljive brez uporabe orodja in jih

boste z lahkoto oprali.

Proizvodne zmogljivosti lahko odstopajo glede na mešanico in temperaturo.

KAPACITETA STROJA

 Količina na cikel   Zmogljivost na uro
 MEŠANICA IZDELAN   MEŠANICA IZDELAN 
 SLADOLEDA SLADOLED SLADOLEDA SLADOLED
 min kg   max kg min l max l max kg/h max l/h
      
DIGI 6/35  1,5  6  2,1  9  35  54
DIGI 9/55  2  9  2,8  13,2  55  75
DIGI 12/75  3  12  4,2  16,8  75  102
DIGI 16/100  4  15  5,6  23,8  100  138
DIGI 19XL/120  5  19  7  26,6  120  150
DIGI 23XL/140  6  23  8,4  32,2  140  180
DIGI 27XL/150  7  27  9,8  37,8  150  215

TEHNIČNI PODATKI

 ELEKTRIČNI  HITROST MOČ KONDEN- NETO DIMENZIJE  INVERTER
 PRIKLJUČEK MEŠALA  ZATOR TEŽA (mm)
 L1, L2, L3, N, PE
 Volt / Hz / Ph   kW   kg  višina širina globina serijs. opcijsko

DIGI 6/35  400/50/3  2  4,1  voda   225  1340  520  860   •
DIGI 9/55  400/50/3  2  7  voda  260  1340  520  860   •
DIGI 12/75  400/50/3  2  8,5  voda  290  1340  520  860   •
DIGI 16/100  400/50/3  2  10,5  voda  315  1420  610  955   •
DIGI 19XL/120  400/50/3  kont.  14,5  voda  370  1420  610  955  •
DIGI 23XL/140  400/50/3  kont.  16,3  voda  450  1420  610  1055  •
DIGI 27XL/150  400/50/3  kont.  20  voda  520  1420  610  1155  •

VALTEK DIGI



Računalniško krmiljeni prvak

Inovativni računalniško vodeni prvak za izdelavo sladoleda, 
popolnoma prilagojen zahtevam uporabnika.
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VALTEK SMART
MASTER

Master
Chef



PRILAGOJENO 
AVTOMATSKO 
UPRAVLJANJE
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SMART TEHNOLOGIJA - 
inovativno računalniško 

krmiljenje stroja

Vedno optimalno 
zamrznjeno

Proces zmrzovanja lahko 
prilagajate in nastavite za 
vse vrste sladolednih mas

2 inverterja za popolno 
oblikovanje vrhunskih 

sladoledov
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1 2 3
Individualne 
nastavitve 
programa

Nastavitev 
stroja za 
uporabo 

lastnih receptov

Programske 
nastavitve 

za posamezne 
posebne recepte

S servisom na daljavo lahko 
diagnosticiramo napake

s pomočjo Smart tehnologije, 
ki omogoča priključitev na

informacijska omrežja.



Enostavno
programiranje za
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okusa
360°

ROČNO 
Za najbolj zahtevne in posebne 
recepte, kjer boste lahko med 

procesom zamrzovanja ustvarili 
idealno strukturo sladoleda. 

ZELO TRDO
Za primere, ko potrebujete zelo 

kompakten in suh sladoled, ki bo 
obstojen v vitrini. 

HITRO
Idealna bližnjica za hitro pripravljanje 

sladoleda, ki bo homogen in kremast, primeren 
za hitro zamrzovanje v šokerju, za manjše in 

srednje velike količine mase na cikel. 

ENOSTAVNO
Prednastavljeni programi za 
popolno izdelavo kremastih, 

čokoladnih in jogurtovih 
sladoledov ter sadnih sorbetov. 

VEGANSKI
Gladek, obstojen 

sladoled brez vseh 
dodatkov. 

OKRAŠENI
Komfortna 

dekoracija banjic 
z več plastmi 

sladoleda. 

KREMAST
Odlična struktura 

z dobrim 
nanašanjem, 

gladek sladoled 
z visoko 

obstojnostjo.

ČOKOLADNI
Čvrst in dovolj 
mehak hkrati, 

visoko obstojen 
v vitrini.

SORBETI
Kompakten, 

gladek in 
obstojen v 

vitrini. 

GRANITA
Pripravite svojo 
idealno kavno, 

limonovo ali sadno 
granito brez 

emulgatorjev.

ALKOHOLNI
Odlično 

zamrzovanje 
receptur z 

alkoholom v 
popolno strukturo. 

SADNI
Izvrsten, 

homogeno 
kristaliziran in 

mehak.
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Različne hitrosti mešanja
Naš stroj Valtek Smart Master zagotavlja popolno 
mešanje sladoledne mase. Nudi različne hitrosti 
mešanja, vse od počasnega mešanja do stepanja pri 
visokih vrtljajih. Hitrost mešanja lahko nastavimo 
progresivno ali pa enostavno izberemo eno od 
ponujenih hitrih tipk, ki nam v danem trenutku ustreza. 
Iz faze mešanja lahko enostavno preidemo v fazo 
izdelave brez zaustavitve.

Večjezični vmesnik
Izberite svoj priljubljeni jezik vašega 
uporabniškega vmesnika na zaslonu.

Ekologija in učinkovitost
Valtek Smart Master je stroj najvišjega kakovostnega 
razreda, ki je hkrati tudi okolju prijazen. To vam bo 
ponudilo visoko fleksibilnost in optimalni proizvodni 
proces z manjšo porabo energije in vode pri izdelavi 
sladoleda.

Enostavne nastavitve
Valtek Smart Master ponuja enostavno nastavitev 
proizvodnega procesa, ki je izdelan po meri različnih 
vrst sladoleda: mlečni, čokoladni, sadni, z dodatkom 
alkohola, brez sladkorja ali granita. 

Raziščite individualne nastavitve in 
prilagodite delovanje vašega stroja glede na vaše 
zahteve in načine proizvodnje sladoleda. Individualne 
nastavitve se lahko kadarkoli spremeni. 

Popoln nadzor izmeta
Izkoristite popoln nadzor nad izmetom vašega sladoleda 
s sladolednim strojem Valtek Smart Master. Ponuja vam 
vse, od progresivnega izmeta do ročno nastavljivega 
izmeta ali celo izmeta s hlajenjem. V kolikor želite idealno 
okrasiti vaš sladoled ali ga še dodatno dekorirati s 
posebnim okrasjem, lahko izmet tudi začasno ustavite, 
sladoled v miru okrasite in izmet ponovno zaženete.

el
ec

tr
ic

ity

Ice cream machine Valtek SMART MASTER

cycle duration

40 %
energy
savings
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Pionirji pametne TS LCD tehnologije so stroj opisali z naslednjimi besedami:
VALTEK TS LCD

Odličen sladoled izvrstnega 
okusa nastane v dobrem stroju

"Že ob izmetavanju iz stroja je videti, da 
ima sladoled odlično strukturo in 

homogenost. Sladoled je kompakten, suh 
in voluminozen. Zaradi teh lastnosti je 

sladoled v vitrini vedno lep na pogled, ne 
spreminja teksture in je obstojen."

Elvan Di Blasio, Pescara (Italija)

Moj stroj Smart Master je 
odličen zaradi številnih 

prednosti

"Čeprav je stroj poln trdega sladoleda, 
ga lahko ustavim in ponovno zaženem. 

Ne potrebujem komore za hitro 
ohlajevanje, da bi imel sladoled 

pripravljen za prodajo v vitrini. Stroj 
samodejno prilagaja izdelavo sladoleda 

s polno ali minimalno količino mase."

Tchoupy Ice Cream, Dion-leVal (Belgija)

Optimalna kakovost 
izdelanega sladoleda skozi 

celoten proces izmetavanja.

“Uporabljamo stroj z največjo kapaciteto 
in smo zelo zadovoljni. Izdelan sladoled 

je izvrstne kakovosti in kar je še bolj 
pomembno, kakovost se ne spreminja 
tekom celotnega procesa izmetavanja: 

od začetka pa do konca."

Jesús Otero, Arteixo, A Coruna (Spain)

Vsestranski & funkcionalen

"Vsestranski stroj, ki omogoča izbiro 
teksture in obstojnosti izdelanega 

sladoleda, ne glede na to kakšno vrsto 
sladoleda izdelujemo. Zagotovljena 

funkcionalnost."

Carlos Arribas, Zarautz (Španija)



Proizvodne zmogljivosti lahko odstopajo glede na mešanico in temperaturo.
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KAPACITETA STROJA

 Količina na cikel  Zmogljivost na uro
 MEŠANICA IZDELAN  MEŠANICA IZDELAN
 SLADOLEDA SLADOLED SLADOLEDA SLADOLED
 min kg   max kg min l max l max kg/h max l/h
      
TS LCD 9/55 & SMART MASTER 9/55  1,5  9,5  2,1  13,2  55  75
TS LCD 12/75 & SMART MASTER 12/75  2  12  2,8  16,8  75  102
TS LCD 16/100 & SMART MASTER 16/100  3  15  4,2  23,8  100  138
TS LCD 19XL/120 & SMART MASTER 19XL/120  4  19  5,6  26,6  120  150
TS LCD 23XL/140 & SMART MASTER 23XL/140  4  23  5,6  32,2  140  180
TS LCD 27XL/150 & SMART MASTER 27XL/150  5  27  7  37,8  150  215

TEHNIČNI PODATKI TS LCD

 ELEKTRIČNI  HITROST MOČ KONDEN- NETO DIMENZIJE  INVERTER
 PRIKLJUČEK MEŠALA  ZATOR TEŽA (mm)
 L1, L2, L3, N, PE
 Volt / Hz / Ph   kW   kg  višina širina globina serijsko

TS LCD 9/55  400/50/3  kont.  8  voda  260  1380  520  860  •
TS LCD 12/75  400/50/3  kont.  8,5  voda  290  1380  520  860  •
TS LCD 16/100  400/50/3  kont.  10,5  voda  335  1470  520  860  •
TS LCD 19XL/120  400/50/3  kont.  14,5  voda  370  1470  610  955  •
TS LCD 23XL/140  400/50/3  kont.  16,5  voda  450  1470  610  955  •
TS LCD 27XL/150  400/50/3  kont.  20,5  voda  525  1470  610  1055  •

TEHNIČNI PODATKI SMART MASTER

 ELEKTRIČNI  HITROST MOČ KONDEN- NETO DIMENZIJE  INVERTER
 PRIKLJUČEK MEŠALA  ZATOR TEŽA (mm)
 L1, L2, L3, N, PE
 Volt / Hz / Ph   kW   kg  višina širina globina serijsko

SMART MASTER 9/55  400/50/3  kont.  8  voda  265  1415  520  860  •
SMART MASTER 12/75  400/50/3  kont.  8,5  voda  295  1415  520  860  •
SMART MASTER 16/100  400/50/3 kont.  10,5  voda  340  1500  520  860  •
SMART MASTER 19XL/120  400/50/3  kont.  14,5  voda  375  1500  610  955  •
SMART MASTER 23XL/140  400/50/3  kont.  16,5  voda  455  1500  610  955  •
SMART MASTER 27XL/150  400/50/3  kont.  20,5  voda  530  1500  610  1055  •

VALTEK TS LCD & SMART MASTER

Inovativni računalniško 
krmiljeni stroj za 
sladoled



Nova elektronska tehnologija
pasterizatorja Valtek PAST 
omogoča pasterizacijo do 85 °C 
in zorenje pri 4-8 °C različnih 
vrst sladolednih mas. 

ELEKTRONSKI PASTERIZATOR

Mojster priprave sladoledne mase
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Temperirana mešalna posoda
Kakovost mlečne sladoledne mase je odvisna od ustrezne 

strojne opreme. Temperirana mešalna posoda ima 
edinstveno konstrukcijo, ki preprečuje lepljenje sladoledne 
mase na površino in spremembo okusa mase. Posebnost 

Valtek PAST je tudi v pasterizaciji manjših količin 
sladolednih mas. Mešalo zagotavlja dobro mešanje 

maščobnih delcev in razbija maščobne kapljice. 

Program za pasterizacijo
Elektronsko nadzorovana pasterizacija 

omogoča nastavitev ustrezne temperature 
za različne tipe sladolednih mas. Ponuja 
program za pasterizacijo do 85 °C, ki je 
primeren za t.i. "bele" osnove, in ročno 

nastavljiv program za poljubno nastavitev 
temperature gretja od 65 - 85 °C.

Pametno in 
enostavno čiščenje

Iztočno pipo je mogoče 
brez težav očistiti po 

končanem delu in s tem 
preprečiti možnost okužb.  

Avtomatski nadzor in 
spremljanje

Točke spremljanja procesov 
opozorijo na morebitna odstopanja 

med postopkom pasterizacije.

Povezava na 
tiskalnik

Za tiskanje dokumentacije 
zahtevane za skladnost s 

HACCP.

KAPACITETA STROJA

 KAPCITETA POSODE KAPACITETA NA CIKEL
 l   max kg  max

PAST 60  67   20  60
PAST 130  139   30  130

TEHNIČNI PODATKI

 ELEKTRIČNI  HITROST MOČ KONDEN- NETO DIMENZIJE
 PRIKLJUČEK MEŠALA  ZATOR TEŽA (mm)
 L1, L2, L3, N, PE
 Volt / Hz / Ph   kW   kg  višina širina globina

PAST 60  400/50/3  2  7  voda  180  1030  350  950/1100
PAST 130  400/50/3  2  12,5  voda  215  1030  520  950/1100

VALTEK PAST

VALTEK AGE PAST

Proizvodne zmogljivosti lahko odstopajo glede na mešanico in temperaturo.

Zorilnik

Valtek AGE PAST je nepogrešljiv pomočnik za hlajenje in zorenje 
pasterizirane sladoledne osnove. Zorjena osnova je boljšega 

okusa in poveča prilagodljivost proizvodnje. Pripravljena in 
ohlajena sladoledna osnova je tako vedno pri roki.



Extra
Chef

RAČUNALNIŠKO KRMILJEN
PASTERIZATOR

Večfunkcijski pomočnik 
za zahtevne uporabnike

Multifunkcijski stroj z računalniško vodenim 
upravljanjem Valtek PASTOSMART je popolnoma 
prilagodljiv pomočnik za zahtevnejše uporabnike. 
Namenjen je obdelavi / pripravi različnih 
sladolednih osnov in jogurtov. 
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KAPACITETA STROJA

 KAPCITETA POSODE KAPACITETA NA CIKEL
 l  max kg  max

PASTOSMART 60  67  20  60
PASTOSMART 130  139  30  130

TEHNIČNI PODATKI

 ELEKTRIČNI  HITROST MOČ KONDEN- NETO DIMENZIJE
 PRIKLJUČEK MEŠALA  ZATOR TEŽA (mm)
 L1, L2, L3, N, PE
 Volt / Hz / Ph   kW   kg  višina širina globina

PASTOSMART 60  400/50/3  kont.  9,0  voda  185  1030  350  950/1100
PASTOSMART 130  400/50/3  kont.  12,5  voda  220  1030  520  950/1100

VALTEK PASTOSMART

BAZE ZA SLADOLED IN JOGURT
bele baze za sladoled, rumene baze za sladoled, 

čokoladne baze za sladoled, naravni jogurt

Samodejno upravljanje 
Valtek Pastosmart omogoča nastavitve 

procesov gretja/hlajenja in vzdrževanja na 
temperaturah od 2 do 97 °C. Prav tako lahko 

nastavimo hitrost mešanja z možnostjo 
vklopa/izklopa. Proces je možno v celoti 

nastaviti glede na potrebe in želje uporabnika. 

Shranjevanje kontrolnih točk
Kot opcija je za potrebe HACCP omogočen 
zapis kontrolnih točk. Zapis je prilagojen 

vsakemu posamezniku. 

Storitev oddaljene podpore
Pametna tehnologija pasterizatorja Valtek 

Pastosmart bo vaš stroj priključila na internet. 
Vgrajeni center za oddaljeno podporo bo 

diagnosticiral in vas obvestil o kakršnem koli 
odstopanju pri procesu ali samem stroju.

Zagotovljeni optimalni prihranki
• manjša poraba energije

• manjša poraba vode
• daljši servisni intervali

• daljša življenjska doba mehanskih delov

Proizvodne zmogljivosti lahko odstopajo 
glede na mešanico in temperaturo.



En stroj, dve rešitvi

Praktična rešitev dva-v-enem, 
kombinacija pasterizatorja in 
sladolednega stroja. Idealna izbira za 
manjše količine sladoleda, za odprtje 
vaše prve trgovine ali sladoledarne 
ali za razširitev vaše obstoječe 
ponudbe s sladoledom.
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KAPACITETA STROJA

 Količina na cikel  Zmogljivost na uro
 MEŠANICA IZDELAN  MEŠANICA IZDELAN 
 SLADOLEDA SLADOLED SLADOLEDA SLADOLED
 min kg   max kg min l max l max kg/h max l/h
      
MEHANSKI
DUO 6  2  6  2,8  8,4  35  50
DUO 9  2  9  2,8  12,6  55  77
DUO 12  3  12  4,2  16,8  75  105
DUO 16  4  15  5,6  22,4  100  140
DUO 18  6  18  8,4  25,2  120  168
ELEKTRONSKI
DUO 6d/35  1,5 6  2,1  8,4  5  50
DUO 9d/55  2  9  2,8  12,6  55  77
DUO 12d/75  3  12  4,2  16,8  75  105
DUO 16d/100  4  15  5,6  22,4  100  140
DUO 18d/120  6  18  8,4  25,2  120  168

TEHNIČNI PODATKI

 ELEKTRIČNI  HITROST MOČ KONDEN- NETO DIMENZIJE
 PRIKLJUČEK MEŠALA  ZATOR TEŽA (mm)
 L1, L2, L3, N, PE
 Volt / Hz / Ph   kW   kg  višina širina globina

MEHANSKI
DUO 6  400/50/3  2  7,8  voda  260  1377  610  910
DUO 9  400/50/3  2  9  voda  310  1377  610  910
DUO 12  400/50/3  2  11,5  voda  360  1377  610  910
DUO 16  400/50/3  2  16,3  voda  410  1377  610  1055
DUO 18  400/50/3  2  18,4  voda  420  1437  610  1055
ELEKTRONSKI
DUO 6d/35  400/50/3  2  7,8  voda  265  1377  610  910
DUO 9d/55  400/50/3  2  9  voda  315  1377  610  910
DUO 12d/75  400/50/3  2  11,5  voda  365  1377  610  910
DUO 16d/100  400/50/3  2  16,3  voda  415  1377  610  1055
DUO 18d/120  400/50/3  2  18,4  voda  425  1437  610  1055

VALTEK DUO

Gretje
Stroj Valtek DUO vam omogoča 

nastavitev ustrezne temperature 
segrevanja za različne osnovne mase 

in mase po vaših posebnih 
recepturah. Izbirate lahko med 
pasterizacijo do 85 °C in ročno 

nastavljivim programom segrevanja 
mase z nastavitvijo želene 

temperature med 65 in 85 °C. 

Celovita izdelava sladoleda
Predstavljamo vam še korak naprej od 
izdelave sladoleda na hladno: vgrajena 

grelna posoda našega Valtek DUO omogoča 
toplo pripravo sladoledne mase, kar 

sladoledu izboljšuje kvaliteto in 
homogenost.

Ekonomičnost vašega procesa 
izdelave

Optimizirajte svoje stroške z Valtek DUO 
sladolednim strojem! Stroj avtomatsko 

zazna količino sladoledne mase in 
optimizira gretje, kar se odraža v nižji 

porabi električne energije in nižjih stroških.

Blokator v posodi za 
pasterizacijo

Posebej oblikovani blokator v grelni 
posodi za pasterizacijo preprečuje, 

da bi zmes sledila mešalu in se 
vrtela v posodi, kar omogoča dosego 

homogene sladoledne mase.

Ekstrakcijski vmesnik
Svojo vročo zmes lahko iz pasterizatorja 

enostavno pretočite v hladilni cilinder ali pa 
uporabite vgrajeno cev, ki jo obrnete in 

zmes iztočite v posodo. Ta vmesnik 
omogoča hiter in varen iztok mase ter 

obenem preprečuje njeno okužbo. 

Proizvodne zmogljivosti lahko odstopajo glede na mešanico in temperaturo.
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Učenje 
skozi tradicijo

Trdno verjamemo, da naše stranke s pomočjo 
znanja, ki ga podajamo v obliki izobraževalnih 
delavnic, lažje, uspešno in predvsem bolj kvalitetno 
pristopijo k izdelavi sladoleda in s tem prispevajo k 
uspehu svojega podjetja. 

Pridružite se Sweet Art Academy in si skupaj z 
našo strokovno izobraževalno ekipo zagotovite 
temelj za bodoči uspeh v sladkemu in 
razburljivemu svetu sladoleda, gelata in ostalih 
izdelkov. 

Sladoledni Salon Tichy na Dunaju, Avstrija

Izkoristite možnost in preizkusite naše stroje, hkrati 
pa prisluhnite nasvetu naših strokovnjakov, ki vam 
bodo iz prve roke svetovali glede izbora vašega stroja 
v fazi planiranja vašega posla. 

Naša tehnična ekipa bo v izvedbeni fazi poskrbela za 
čimprejšnjo namestitev in prilagoditve 
funkcionalnosti stroja z vašimi recepti in sestavinami.
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Valtekova izobraževanja vodijo strokovnjaki iz 
industrije z visoko stopnjo tehničnega znanja, 
razumevanja sestavin in novih trendov. 

Z udeležbo v našem programu usposabljanja boste 
vi in vaši sodelavci pridobili znanje o oblikovanju, 
proizvodnji, trženju in prodaji sladoleda. 

Poleg strokovnega znanja bodo udeleženci razvili 
tudi bolj osebno razumevanje postopka izdelave 
sladoleda.

Izdelava domačega, obrtniško izdelanega sladoleda je v 
porastu, zato je vizija v podjetju VALMAR usposobiti 
nove mojstre, ki bodo oblikovali umetnost izdelave 
sladoleda z lastnim izborom sestavin in receptov. 

Teme usposabljanj so prilagojene različnim stopnjam 
predznanja udeležencev - od začetnikov do uveljavljenih 
strokovnjakov, ki želijo razširiti določeno področje.

Informacije o tečajih lahko najdete na našem spletnem 
mestu: www.valtek.eu

A C A D E M Y
SweetArt

VALTEK ne jamči in ne prevzema odgovornosti za točnost tu vsebovanih informacij. 
VALTEK si pridržuje pravico do spremembe tehničnih karakteristik brez predhodne najave.
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