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Jääpalakoneet

Electrolux Professional
Kylmälaitteet



Te kerrotte…
Ravintolassani käytetään suuria määriä 
jäätä, joten tarvitsen koneen, joka 
on paitsi nopea myös hygieeninen 
sekä taloudellinen käyttää. Pyrimme 
käyttämään energiaa ja resursseja 
mahdollisimman tehokkaasti kestävän 
kehityksen mukaisesti. Olisi upeaa 
löytää kone joka tekee sen muotoista 
jäätä, että sitä voi käyttää useissa 
eri käyttökohteissa.
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…me kuuntelemme
Vihreämpi ja vettä säästävämpi tapa valmistaa puhdasta jäätä yrityksessäsi. Uusi jääraekone on 
viimeisin lisäys valikoimaamme erittäin energiatehokkaita ja helposti puhtaana pidettäviä koneita 
ja on vastaus jään valmistamiselle.

joustavuutta

Joustava
Sopii kaikkiin 
käyttötarkoituksiin

Säästöjä
Ei hukkaa, korkea 
tehokkuus

Ympäristöystävällinen
Vähäinen vaikutus 
ympäristöön
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Haluatko yhdenlaista jäätä, joka on täydellinen kaikkiin käyttökohteisiin?  
Oletko kyllästynyt suuriin vesi- ja sähkölaskuihin? 
On aika siirtyä uuteen jääaikaan yrityksessäsi, jäärakeiden aikaan.

Tehokas eristys
Pienempi energiankulutus 
erittäin tehokkaalla kokonaan 
eristetyllä säiliöllä.

Vähemmän vaikutuksia 
ympäristöön, 
enemmän säästöä
Jääraekoneet säästävät 
paitsi sähkö- ja vesilaskuissa, 
ne käyttävät otsonikatoa 
aiheuttamatonta (ODP) 
ja erittäin vähäisen 
ilmastonlämmityspotentiaalin 
(GWP) omaavaa  R290-
kylmäainetta , joten ne ovat 
parempia ympäristölle ja myös 
tuleville sukupolville.

Ei hukkaa + 
rajattomat käyttökohteet =
1 jäärae

1 litra = 1 kg 

Ei hukkaa
1 litra vettä = 1 kg jäätä
Alhaisemmat vesi- ja sähkölaskut 
sinulle ja ei hukkakulutusta 
maailman arvokkaimmasta 
resurssista: vedestä. Jääraekoneet 
vähentävät sähkölaskuasi 
optimoimalla kuuma- ja 
kylmävaiheet jään tuotannossa.

R29
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Älykäs anturi
Hukka-aikaa vähentävä 
elektroninen anturi valvoo 
jatkuvasti pyörintänopeutta 
koneen tehokkuuden 
varmistamiseksi.

Kestävä
Vähän huoltoa kaipaava, pitkän 
käyttöiän omaava ja laadukas 
rakenne ruostumattomasta 
teräksestä.

rakeet

joustavuutta

Ei kalkkia
Pitkäkestoista suorituskykyä ja 
tehokkuutta innovatiivisen kalkin 
muodostumista estävän veden 
uudelleenkiertojärjestelmän 
ansiosta.

Hygieeninen
Matala kontaminaatioriski 
helposti puhdistettavilla ja 
elintarviketurvallisilla osilla.

Täydellinen monille 
drinkeille kuten esimerkiksi 
caipirinhalle and mojitolle

Monikäyttöistä jäätä
Jäärakeet käyvät kaikkiin 
käyttötarkoituksiin joka 
alalla ravintoloista ja 
baareista aina teollisuuteen 
ja lääketieteen alalle.
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Jäärakeiden aika

Vettä ja energiaa säästävä jääraeteknologia ja sen ominaisuudet tuottavat täydellistä 
jäätä sinulle. Mitä tahansa teetkin

Hotelli

Ravintola

Ketjuravintolat

Baari

Yökerho

Kalakauppa

Vähittäismyynti

Lääketiede ja kylpylät

Teollisuus

Ravintola
Vain yksi jääpalatyyppi 
kaikkiin tarpeisiin: 
raa'an kalan tarjoiluun, 
visuaalisesti upeiden 
näytteilleasetusten 
luomiseen sekä kylmille 
juomille .

Teollisuus/
lääketiede
Vain 8 % kosteutta, 
paremmat 
jäähdytysominaisuudet 
ja vähäisempi 
kontaminaatioriski 
epäpuhtauksista ja 
kalkista tekevät jäärakeista 
erinomaiset laajaan 
joukkoon eri sovelluksia.

Baari 
30 % vähemmän 
veden hävikkiä*.  
Jätä vetiset juomat 
menneisyyteen, rakeet 
laimentavat vain vähän 
juomaa. Helposti 
annosteltavina ne ovat 
täydellistä jäätä juomien 
pitämiseen viileinä ja 
smoothieiden valmistukseen.
*  verrattuna Fast Ice -jääpalakonee-

seen 20 minuutin aikana

Kauppa
Houkuttelevan näköiset ja 
hitaasti sulavat jäärakeet 
sopivat hyvin tuoreiden 
tuotteiden esittelyyn.

Miellyttävästi pureskeltavia, 
maksimaalisen pieneen 
tilaan mahtuvia ja maagisen 
kirkkaita

Monikäyttöinen jää
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1 litra = 1 kg 
Ei hukkakulutusta
Säästä vesilaskuissa 
ja vähennä laitteiden 
ympäristövaikutuksia. Vettä ei 
mene hukkaan ja sähkölaskusi 
jäävät pienemmiksi koska 
jäärakeet tuotetaan erityisen 
tehokkaalla kuuma- ja 
kylmävaihetekniikallamme.

1 litra 
= 1 kg
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Me tuotamme 
teknologian. 
Sinä voit keskittyä 
palvelemaan 
asiakkaitasi.
Electrolux 
Jääpalakoneet 
Oikeanlaisella jäällä on suuri vaikutus 
liiketoimintaan, asiakkaalle tarjoillusta 
täydellisestä cocktailista tuoreiden vihannesten 
herkullisten näytteillepanojen luomiseen, 
näytteiden nopeaan jäähdyttämiseen, 
päivän saaliin pakkaamiseen kuljetusta 
varten ja jopa urheiluvammojen hoitoon. 
Missä ikinä oletkin ja kuinka paljon tahansa 
jäätä tarvitsetkin Electroluxilta on saatavissa 
erittäin suorituskykyinen ja energiatehokas 
jääpalakone sinullekin.
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Jääkuutiot. Kuutiot 
ovat jääpalatekniikan 
alkupiste.
Etsitkö täydellistä jääkuutiota? Kompakti, puhdas ja täydellisen oikeanlainen, 
Electroluxin jääkuutiokoneista löytyy varmasti oikea malli käyttötarpeisiisi.

Baarit, ravintolat 
ja teollisuus  
13 g klassisen muotoista, 
poikkeuksellisen hyvää 
suorituskykyä

Hotelli

Ravintola

Ketjuravintolat

Baari

Yökerho

Teollisuus

Säilyvää jäätä
Kristallinkirkasta  
jäätä
Täydellisen puhdas, hitaasti 
sulava ja erityisen kristallinkirkas 
jää näyttää hyvältä. Se on 
täydellinen ruuan ja juomien 
maun tehostamiseen ja 
säilyttämiseen sekä niiden 
ulkonäön parantamiseen. 

Paljonko tarvitset?
Täydellinen kaikkiin yrityksiin.  
Tuotto voi olla pienimillään 
22 kg/24 h ja enimmillään 
massiiviset 132 kg/24 h.

Viileä. Kirkas.  
Täydellinen.
Jokainen kristallinkirkas 
jääkuutio säilyttää viileytensä 
kauemmin, säilöen juomien 
maun paremmin.
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Fast Ice jääpalat.  
Milloin tarvitset sitä?  
Nyt heti.
Nopeasti valmistettavat ja reagoivat, Electroluxin Fast Ice -jääpalakoneet tuottavat 
täydellisen muotoisia vakiokokoisia kuutioita, joilla juomasi jäähtyvät välittömästi. 

Kristallinkirkasta jäätä
Täydellisen puhdas, hitaasti 
sulava ja erityisen kristallinkirkas 
jää näyttää hyvältä. Se on 
täydellinen ruuan ja juomien 
maun tehostamiseen ja 
säilyttämiseen sekä niiden 
ulkonäön parantamiseen.

7 grammaa 
täydellisyyttä
Jokainen kompakti ja kestävä 
kuutio on samanlainen 
eivätkä koskaan muodosta 
kokkareita, koska ne ovat 
valmistettu pystysuuntaisella 
höyrystimellä ja patentoidulla 
teknologiallamme.

Hotelli

Ravintola

Ketjuravintolat

Baari

Yökerho

Baarit, yökerhot, 
ketjuravintolat
7 grammaa viileyttä

Korkean tuottavuuden 
jäätä

Hygienia on etusijalla
Elintarviketurvallisuus 
standardien noudattaminen 
helpottuu. Nopeaa jäätä 
valmistetaan helposti 
puhdistettavilla ja 
desinfioitavilla koneilla.

Nopea viilennys, 
nopeampi työnkulku
Sopii täydellisesti poreilevien 
juomien jäähdyttämiseen 
välittömästi korkeaa 
tuottavuutta edellyttävässä 
liiketoiminnassa. Fast Ice 
-jääpalakoneet toimivat 
keskeytyksettä tuottaakseen 
jopa 32 kg jäätä tunnissa.
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Ontot jääpalat.  
Jääpala, jonka  
kosketus on kylmin
Kaunis katsoa ja myös erittäin toiminnallinen  
Kristallinkirkkaat  ontot jääpalat, viilentävät juomia pidempään

Pysy viileänä
Juomat jäähtyvät nopeammin, 
pitävät arominsa ja pysyvät 
kauemmin viileinä johtuen 
samanmuotoisien ja 
-kokoisien onttojen jääpalojen 
suuremmasta pinta-alasta.

Haasteena veden 
kovuus? Ei ongelmia.
Kristallinkirkkaita onttoja 
jääpaloja saa jopa kovasta 
vedestä pintakäsiteltyjen 
upotusjärjestelmiemme 
ansiosta. Onttoja paloja 
valmistavat jääpalakoneet ovat 
superkestäviä sekä helppoja 
puhdistaa ja desinfioida.

Hotelli

Ravintola

Ketjuravintolat

Baari

Yökerho

Kalakauppa

Baarit, ravintolat, 
yökerhot. Innovaation 
muoto

Nopeasti jäähdyttävä 
suuren pinta-alan 
omaava jääpala

Erinomainen 
samppanjan 
jäähdyttämiseen
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Jäähileet  
Pysy tuoreena.  
Näytä viileältä.
Tarvitsetko jäätä, joka näyttää upealta ja on helposti muokattavissa? Jäähileillä tuoreet 
hevi-tuotteet pysyvät upean näköisinä ja makuisina. Lisäksi hileet sopivat täydellisesti jopa 
urheiluvammojen hoitoon ja muihin lääketieteen käyttötarkoituksiin.

Herkullisia 
esillepanoja
Luonnolliselta näyttävät 
jäähileet sopivat parhaiten 
tuoreen ruuan säilyttämiseen 
ja esittelyyn. 

Paketointi
Nopea jäähtyminen ja 
hellävarainen jäätymätön 
pakkaus hevi-tuotteille. Näiden 
pienten jäähileiden erittäin 
helppo muokattavuus vain 
hieman alle 0 °C lämpötilassa 
tekee niistä täydellisiä tuoreen 
kalan kanssa käytettäviksi.Hotelli

Ravintola

Ketjuravintolat

Baari

Yökerho

Kalakauppa

Vähittäismyynti

Lääketiede ja kylpylät

Teollisuus

Vähittäis- ja kalakaupat, 
teollisuus, lääketiede 
Viileyttä moneen 
tarkoitukseen

Monikäyttöistä ja 
luonnollisen näköistä 
jäätä

Käytä kaikkialla
Jäähilekoneet ovat helposti 
asennettavissa ja niitä 
on saatavilla useassa eri 
kokoluokassa, jolloin ne 
soveltuvat monenlaisiin 
kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. 

Korkea tehokkuus 
Ei hukkaa
Saat 1 kg jäätä 1 litrasta 
vettä. Jäähileet ovat edullisia 
valmistaa ja ne tuotetaan 
yksikertaisella tekniikalla, 
joten koneen huoltaminen 
on nopeaa ja myös helppoa.
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Aina lähellä 
sinua varten
Olemme tyytyväisiä vain jos sinä olet. Kaikki tarvitsemasi on aina saatavilla kattavan 
maailmanlaajuisen asiakaspalveluverkostomme kautta. Verkostoon kuuluu yli 2 200 valtuutettua 
huoltokumppania yli 149 maassa. 10 000 ammattiasentajaa ja yli 170 000 hallinnoitua varaosaa.

Pidä 
laitteesi 
tehokkaina

Huoltosopi-
mukset,  
mielenrauhaa 

Varmista laitteidesi 
vankkumaton suorituskyky 
ja tehokkuus käyttämällä 
kattavaa valikoimaamme 
lisävarusteita, 
kulutustarvikkeita ja 
alkuperäisiä varaosia.  

Electrolux-laitteet on 
suunniteltu kestämään. 
Asiakkaidemme elämän 
helpottamiseksi olemme 
tukenanne ratkaisuilla, joilla 
varmistetaan laitteiden 
energiatehokkuuden ja 
kannattavuuden säilyminen 
samana kuin asennettaessa. 
Oikean ja Electroluxin 
käyttöoppaiden sekä 
suositusten mukaisen 

Lisätietoja 
saatavilla
verkkosivuiltamme

huollon järjestäminen on 
suositeltavaa mahdollisten 
haasteiden välttämiseksi.

Electroluxin huoltopalvelussa 
on tarjolla useita räätälöitäviä 
huoltopaketteja.
Lisätietoja saat ottamalla 
yhteyttä Electrolux 
Professionalin 
huoltopalveluun.

AID
OT VARAOSAT

ELECTROLUX-PALVEL
U
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Mallisto

JÄÄKUUTIOT

Lauhdutus- 
järjestelmä

Tuotto 
24 h

Säilytys-
kapasiteetti

Kuution 
tyyppi

Sähkö- 
teho

Ulkomitat 
(LxSxK)

Netto- 
paino

730559 (ABS) ilma 22 kg 4 kg 18 g 320 W 355x404x590 mm 27,5 kg

730560 (ABS) vesi 22 kg 4 kg 18 g 320 W 355x404x590 mm 27,5 kg

730521 (INOX) ilma 22 kg 4 kg 18 g 320 W 355x404x590 mm 27,5 kg

730522 (INOX) vesi 22 kg 4 kg 18 g 320 W 355x404x590 mm 27,5 kg

730537 ilma 26 kg 6 kg 18 g 350 W 390x460x610 mm 35 kg

730538 vesi 26 kg 6 kg 18 g 350 W 390x460x610 mm 35 kg

730523 / 730561 ilma 29 kg 9 kg 18 g / 33 g 370 W 390x460x690 mm 37 kg

730524 / 730562 vesi 29 kg 9 kg 18 g / 33 g 370 W 390x460x690 mm 37 kg

730543 / 730563 ilma 35 kg 16 kg 18 g / 33 g 370 W 500x580x690 mm 48 kg

730544 / 730564 vesi 35 kg 16 kg 18 g / 33 g 370 W 500x580x690 mm 48 kg

730525 ilma 44 kg 16 kg 18 g 450 W 500x580x690 mm 52 kg

730526 vesi 44 kg 16 kg 18 g 450 W 500x580x690 mm 52 kg

730557 / 730565 ilma 47 kg 25 kg 18 g / 33 g 500 W 500x580x800 mm 56 kg

730558 / 730566 vesi 47 kg 25 kg 18 g / 33 g 500 W 500x580x800 mm 56 kg

730527 ilma 67 kg 40 kg 18 g 650 W 738x600x920 mm 77 kg

730528 vesi 67 kg 40 kg 18 g 650 W 738x600x920 mm 77 kg

730545 ilma 85 kg 40 kg 18 g 800 W 738x600x920 mm 86 kg

730546 vesi 85 kg 40 kg 18 g 800 W 738x600x920 mm 86 kg

730529 ilma 95 kg 55 kg 18 g 850 W 738x600x1020 mm 89 kg

730530 vesi 95 kg 55 kg 18 g 850 W 738x600x1020 mm 89 kg

730531 / 730567 ilma 130 kg 65 kg 18 g / 33 g 1050 W 840x740x1075 mm 113 kg

730532 / 730568 vesi 130 kg 65 kg 18 g / 33 g 1050 W 840x740x1075 mm 113 kg

JÄÄRAKEET

Lauhdutus- 
järjestelmä

Tuotto 
24 h

Säilytys-
kapasiteetti

Jäärakeen koko 
mm

Sähkö- 
teho

Ulkomitat 
(LxSxK)

Netto- 
paino

730266 ilma 55 kg 10 kg 8x16x7 420 W 450x620x680 mm 56 kg

730267 ilma 85 kg 20 kg 8x16x7 550 W 500x660x690 mm 59 kg

730268 ilma 140 kg 40 kg 8x16x7 650 W 738x690x851,5 mm 90 kg

730269 ilma 140 kg 50 kg 8x16x7 650 W 738x690x1020 mm 94 kg

730270 ilma 250 kg ei astiaa 13x18x13 1050 W 560x569x695 mm 83 kg
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FAST ICE JÄÄPALAT

Lauhdutus- 
järjestelmä

Tuotto 
24 h

Säilytys-
kapasiteetti

Palan 
tyyppi

Sähkö- 
teho

Ulkomitat 
(LxSxK)

Netto- 
paino

730173 ilma 140 kg 200 kg 7 g 1400 W 540x544x747 mm 73 kg

730174 vesi 140 kg 200 kg 7 g 1400 W 540x544x747 mm 73 kg

730175 ilma 200 kg 200 kg 7 g 1600 W 770x550x805 mm 90 kg

730176 vesi 200 kg 200 kg 7 g 1600 W 770x550x805 mm 90 kg

ONTOT JÄÄPALAT

Lauhdutus- 
järjestelmä

Tuotto 
24 h

Säilytys-
kapasiteetti

Palan 
tyyppi

Sähkö- 
teho

Ulkomitat 
(LxSxK)

Netto- 
paino

730008 ilma 25 kg 8 kg 20 g 310 W 385x468x687 mm 38 kg

730009 vesi 25 kg 8 kg 20 g 310 W 385x468x687 mm 38 kg

730010 ilma 35 kg 15 kg 20 g 310 W 495x580x687 mm 47 kg

730011 vesi 35 kg 15 kg 20 g 310 W 495x580x687 mm 47 kg

730012 ilma 50 kg 20 kg 20 g 420 W 495x580x797 mm 54 kg

730013 vesi 50 kg 20 kg 20 g 420 W 495x580x687 mm 54 kg

730014 ilma 75 kg 30 kg 20 g 480 W 735x596x907 mm 75 kg

730016 vesi 75 kg 30 kg 20 g 480 W 735x596x907 mm 75 kg

JÄÄHILEET

Lauhdutus-
järjestelmä

Tuotto 
24 h

Säilytys-
kapasiteetti

Sähkö- 
teho

Ulkomitat 
(LxSxK)

Netto- 
paino

730533 ilma 95 kg 20 kg 550 W 500x660x690 mm 59 kg

730534 vesi 95 kg 20 kg 550 W 500x660x690 mm 59 kg

730551 ilma 155 kg 40 kg 650 W 738x690x920 mm 85 kg

730552 vesi 155 kg 40 kg 650 W 738x690x920 mm 85 kg

730210 ilma 280 kg ei astiaa 1050 W 560x569x695 mm 83 kg

730211 vesi 280 kg ei astiaa 1050 W 560x569x695 mm 83 kg

730212 ilma 510 kg ei astiaa 1700 W 560x569x695 mm 102 kg

730213 vesi 510 kg ei astiaa 1700 W 560x569x695 mm 102 kg
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Erinomaisuutta
ympäristö huomioiden
 Kaikilla tehtaillamme on ISO 14001 -sertifikaatti.

   Kaikki ratkaisumme on suunniteltu kuluttamaan vähän energiaa vettä ja 
puhdistusaineita sekä vähäpäästöisiksi.

  Viime vuosien aikana yli 70 % tuotteistamme on päivitetty ominaisuuksilla,  
jotka on suunniteltu asiakkaiden tarpeet ja ympäristö huomioiden.

  Tuotteemme noudattavat ROHS- ja REACH-asetuksia  
ja ovat yli 95 %:sti kierrätettävissä.

 Asiantuntijat ovat testanneet kaikki tuotteemme 100 %:sti.

Seuraa meitä

Tutustu Electroluxin tuotteisiin
ja palveluihin tarkemmin osoitteessa
www.professional.electrolux.fi

Y
ht

iö
 v

a
ra

a
 o

ik
eu

d
en

 m
uu

tt
a

a
 te

kn
is

iä
 ti

et
o

ja
 e

nn
a

kk
o

o
n 

ilm
o

itt
a

m
a

tt
a

. K
uv

a
t e

iv
ä

t m
uo

d
o

st
a

 s
o

p
im

us
ta

.


