
Re-inventing the world of beverage dispensers

Frosty
GELENEKSEL SLUSH MAKİNESİ

Granite Slush

Frosty, çok fazla para yatırımı gerektirmeyen, büyük hacimli ve 
yüksek performanslı slush makinesi isteyenler için doğru seçim. 
Frosty stilinden ödün vermeden yukarıda belirtilen tüm 
ihtiyaçları karşılar. Mavi renk aksesuarlar ile paslanmaz çelik 
panelleri mükemmelce birleştirir ve yeni led aydınlatma ile şık bir 
görüntü sunar.

Frosty is the right slush dispenser for customers who want 
a large-size, high-performance equipment, without hav-
ing to invest too much money. Frosty meets all the above 

perfectly combines with the steel panels and the new LED-
based lighting increases its appeal.

FROSTY 3

FROSTY 2



www.spm-ice.it

Frosty, slush üretimi ve servisi için geleneksel bir makinedir.

SPM içecek sistemleri Frosty slush makinesi iki veya üç hazneli, hazne 
başına 12 lt. ürün kapasitesi  ile müşterilerinize zamanında ve kaliteli 
slush servis etmenize olanak sağlar.

 ideal ürün kıvamı için, buz birikmesini 
engeller.  
Paslanmaz çelik gövde üzerine giydirilmiş mavi aksesuarları ve 
aydınlatmalı üst kapakları çekici bir görünüm sağlar. Hem iç mekan 
hem dış mekanlarda kullanıma elverişli, müşteriler üzerinde hoş bir 
izlenim bırakarak ürün almaya teşvik eder.

hazırlamanızı sağlar.Ekipman kullanım tuş takımı ile anlaşılır ve kolay 
kullanım sağlar.

Frosty is a traditional machine for slush production and dis-
pense.  It can be supplied with two or three bowls, each hav-
ing a capacity of 12 litres
always have some slush available at any time, while assuring 
the quality our customers expect of SPM Drink Systems.
The double mixing system prevents ice accumulation, for 
optimum product consistency.

be front/back side installed, give the equipment an attractive 
look. It’s perfect for both indoor and outdoor use, and ex-
erts a strong appeal on the consumer, encouraging impulse 
purchasing.
Slushes, sherbets and other frozen products for a machine 
offering an extraordinary quality/price ratio. The equip-
ment is controlled manually through a keypad.

özellikler

Teknik Özellikler Technical data FROSTY 2 FROSTY 3

Hazne - Tanks adet 2 3
hazne kapasitesi   
Capacity (finished product) 

l 12+12 12+12+12

Üst kapak- Cover

Soğutma sistemi - Cooling system 

Kontrol panosu - Control board

Eritme sistemi - Defrost mode 

LED Aydınlatmalı  - LED-based lighting 

Hava - Air

Mekanik anahtar - Mechanical      

Manuel - Manual

Aksesuarlar (Dahil değildir) 
Accessories (not included) Otomatik doldurma /Post Mix

Soğutucu Gaz - Refrigerating gas R 404 a
Ölçüler (LxDxH)
Dimensions (WxDxH) cm 39X51X82 58,5X51X82

Net ağırlık - Net weight kg 53 85
Standart voltaj - Standard voltage V/Hz 230/50
Özel voltaj seçenekleri - Special voltage V/Hz 220/60 - 115/60
Güç - Absorption Watt 800 1000
Standart renk - Standard colour Mavi - Blue
Yükleme Palet adedi - Machines per pallet 8 4
Palet Ölçüleri
Pallet dimensions cm 85X110X190 65X120X190

Palet ağırlığı - Pallet gross weight kg 445 360
Su bazlı Slush malzemesini hazneye doldurunuz. Hazneleri birbirinden bağımsız çalıştırabilirsiniz. Üst kapağı kilitleyiniz. kullanım kılavuzunu 
okuyunuz.
Functioning with water added to products for slush. Tanks work independently. Locable lid. Always read the user’s manual.
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Double mixing system

Üst kapak aydınlatmaları - led
LED - based lightened cover

Best quality/price ratio

12 lt.hazne kapasitesi
12 litres bowl

Kapak emniyet sistem,
Safety Stop 

Kilitlenebilir üst kapak
Lockable lid
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