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1927 początek historii

Jest wiele sposobów na przedstawienie historii.
My przedstawiamy opowieść o maszynach
Cattabriga - maszynach dla najlepszych.
Otello Cattabriga w 1927 roku wynalazł pierwszą
mechaniczną maszynę umożliwiającą produkcję lodów.
Obecnie Cattabriga produkuje ekskluzywne
i nowoczesne maszyny do produkcji lodów.
W swoich produktach łączy tradycje
i innowacyjne technologie.
CATTABRIGA - maszyny dedykowane ludziom sukcesu,
dla których produkcja lodów to pasja. To maszyny dla
ludzi kreatywnym, dążących do doskonalenia swojej
produkcji i osiągnięcia najwyższej jakości lodów.
Odkryj klasyka wśród maszyn do lodów.
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Pasteryzatory

PSK KEL 65, PSK KEL 125, PSK KEL 65 AMP,
PSK KEL 125 APM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pojemność min. - max. [l]
Średni czas cyklu [min]
Zasilanie [V/Hz/F]
Moc [kW]
Chłodzenie
Waga netto [kg]

system zbiorników, tzw. podwójny płaszcz ("double jacket")
maszyna pracuje na bazie glikolu - bardzo szybkie schładzanie
czujnik temperatury wewnątrz zbiornika masy
możliwość regulacji kierunku i obrotów mieszadła
chłodzony kran spustowy
funkcja automycia kranu spustowego
wbudowany prysznic
system informowania o przerwach w dostawie prądu ("blackout")
możliwość transferu mieszanki do innego urządzenia
cykl pasteryzacji około 90min dla pełnego wsadu (PSK KEL 65APM)
w opcji pasteryzator dostępny z funkcją APM - system mikronizacji
(emulsyfikacji)

PSK KEL 65

PSK KEL 125

PSK KEL 65 APM

PSK KEL 125 APM

20-60

40-120

20-55

40 - 110

90

120

90

120

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

7,2

13,9

7,9

14,5

woda*

woda*

woda*

woda*

204

255

229

259

* chłodzenie powietrzem dostępne w opcji

Inteligentny panel umożliwiający
sterowanie w trakcie całego cyklu
pasteryzacji i dojrzewania mieszanki.
Możliwość zmiany m.in. prędkości
i kierunku mieszania.

bez mikronizacji

W opcji pasteryzator
z funkcją mikronizacji
(emulsyfikacji) - kruszenia cząsteczek tłuszczu
lub innych ciał stałych.

z mikronizacją

Całkowicie wyjmowalne
i rozbieralne mieszadło.
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Funkcja automycia kranu po
każdym użyciu.

Frezery

EFFE 4B, EFFE 6B
•
•
•
•
•
•
•
•

pionowy frezer
system "mieszania i wyciągania" lodów szpatułą
uzyskanie doskonałej tekstury lodów
niepowtarzalny wygląd urządzenia
zbiornik ze stali nierdzewnej zanurzony w roztworze glikolu
produkcja "na oczach" klienta
tradycyjna maszyna do lodów
możliwość dodawania np. orzechów bezpośrednio do frezera

Pojemność [l]
Zasilanie [V/Hz/F]
Moc [kW]
Chłodzenie
Wymiary szer/gł/wys [mm]
Waga netto [kg]

EFFE 4B

EFFE 6B

4

6

400/50/3

400/50/3

1,85

3,3

woda*

woda*

510/695/1860

550/835/2000

210

315

* chłodzenie powietrzem dostępne w opcji

Możliwość
personalizacji lodów
poprzez
dodanie np.
orzechów
czy kawałków
czekolady
bezpośrednio
do frezera.

Zbiornik
ze stali
nierdzewnej,
zanurzony
w roztworze
glikolu.

Opatentowana szpatuła przystosowana
do pracy w systemie
produkcyjnym lodów
"mieszanie i wyciąganie.
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Frezery

MULTIREEZE 60, MULTIFREEZE 80
• maszyna pracuje w oparciu o dwa inwertery
• możliwość wyboru wielkości wsadu
• możliwość produkcji niewielkich ilości lodów (wsad już od 1 litra) płynna regulacja mocy kompresora
• 7 prędkości świdra
• możliwość zmiany prędkości świdra w trakcie cyklu
• 11 wgranych receptur
• możliwość wgrania 4 własnych receptur
• specjalny cykl do produkcji granity
• wbudowany prysznic
• możliwość podgrzania wody dla lepszego i łatwiejszego mycia
• system informowania o przerwach w dostawie prądu ("blackout")
• nowoczesny i intuicyjny panel LCD
• czas cyklu ok 3-7 minut dla pełnego wsadu
• rotacyjnie otwierane drzwi

Pojemność min. - max. [l]
Średni czas cyklu [min]
Zasilanie [V/Hz/F]
Inteligentny i nowoczesny panel LCD
- łatwe i intuicyjne
sterowanie maszyną

Moc [kW]
Chłodzenie
Wymiary szer/gł/wys [mm]
Waga netto [kg]

MULTIFREEZE 60

MULTIFREEZE 80

1-8

1,5-12

6

7

400/50/3

400/50/3

5,8

8

woda*

woda*

510/790/1315

610/790/1315

280

360

* chłodzenie powietrzem dostępne w opcji

Maszyna posiada dwa
wbudowane inwertery, dzięki czemu
poziom głośności
maszyny oraz zużycie
energii elektrycznej
i wody jest znacznie
obniżone

Można produkować
nawet małe ilości
lodów (wsad już od
1litra)
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Opatentowany system rotacyjnie otwieranych drzwi, dzięki czemu w prosty sposób możemy
sprawdzić konsystencję lodów przy ekstrakcji niewielkiej ilości. Możliwość całkowitego demontażu
drzwi do mycia.

Dojrzewalniki
Pasteryzatory i frezery nablatowe

TMK KEL 65, TMK KEL 125
• cykl dojrzewania bazy kontrolowany elektronicznie
• elektroniczny wyświetlacz dojrzewającej mieszanki
• dojrzewanie mieszanki w temperaturze 4oC - zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem bakteryjnym
• system informowania o przerwach w dostawie prądu ("blackout")
• urządzenie ergonomiczne dzięki owalnemu zbiornikowi
• wbudowany prysznic
• funkcja automycia kranu po każdym użyciu

Pojemność min. - max. [l]
Zasilanie [V/Hz/F]
Moc [kW]
Chłodzenie
Wymiary szer/gł/wys [mm]
Waga netto [kg]

TMK KEL 65

TMK KEL 125

20-60

40-120

230/50/1

230/50/1

0,7

2,15

powietrze

powietrze

390/880/1070

640/880/1070

100

145

Pasteryzator
nablatowy
MIX 7

Frezer
nablatowy
MTM

• średni czas cyklu
12 minut
• moc 2,2kW
• wymiary
435/710/265 [mm]

• chłodzenie: powietrze
• moc 0,7kW
• wymiary
330/400/420 [mm]

u

Mikser
TURBOMIX
•
•
•
•
•

do 12000 obrotów na minutę
płynna regulacja obrotów
miesza, emulsyfikuje, rozdrabnia
elektroniczny panel sterowania
szeroki zakres mieszania:
do 40cm w pionie i 25cm
w poziomie (ruchy okrężne)

Końcówka do mieszanek
lodowych i kremów.

Końcówka do owoców

Końcówka do rozdrabniania
(w opcji)
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Automaty do bitej śmietany

głowica obrotowa, która umożliwia ciągłość pracy w przypadku sprzedaży deserów, gofrów
i rurek z bitą śmietaną (w opcji).

LUCKY MOON K, LUCKY PANNA K, LUCKY SUN K
•
•
•
•
•
•
•

opatentowany system ubijania śmietany "texturizer" - wzrost objętości do 200%
pompy wysokiej wydajności
szeroki zakres regulacji napowietrzania bitej śmietany
chłodzony dozownik bitej śmietany
chłodzony zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
zamontowany zawór zwrotny, który uniemożliwia powrót śmietany do zbiornika
termometr umieszczony na zewnątrz automatu, dzięki czemu mamy możliwość kontroli temperatury wewnątrz
zbiornika
• łatwy montaż i demontaż podzespołów pompy
• głowica obrotowa, która umożliwia ciągłość pracy w przypadku sprzedaży deserów, gofrów i rurek z bitą śmietaną
(w opcji)

Pojemność zbiornika [l]
Zasilanie [V/Hz/F]
Moc [kW]
Chłodzenie
Wymiary szer/gł/wys [mm]
Waga netto [kg]
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LUCKY MOON K

LUCKY PANNA K

LUCKY SUN K

2

2

5

230/50/1

230/50/1

230/50/1

0,50

0,72

0,54

powietrze

powietrze

powietrze

220/520/460

220/520/460

310/620/510

25

29

53

Szokówki, szafy mroźnicze i chłodnicze

Szokówki
COF ZERO T5, COLDELITE CK 50,
COLDELITE CK 100, COLDELITE CK 200
•
•
•
•
•

cyfrowy panel sterowania
urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej
wbudowany agregat
zwiększona trwałość zmrożonego produktu
oszczędność czasu i energii

COF ZERO T5
Pojemność kuwety [l]
Zasilanie [V/Hz/F]
Moc [kW]
Chłodzenie
Wymiary szer/gł/wys [mm]
Waga netto [kg]

COLDELITE CK 50

COLDELITE CK 100

COLDELITE CK 200

6

2

6

12

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

1,0

0,96

1,4

2,1

powietrze

powietrze

powietrze

powietrze

800/700/920

560/560/520

790/700/850

790/800/1320

120

47

115

140

Szafy mroźnicze i chłodnicze
CLIPPER 700 VP, CLIPPER 700 SU/VU
•
•
•
•
•
•
•
•

elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
obieg powietrza wymuszony wentylatorem na wszystkie poziomy
energooszczędna (klasa A)
izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubości
50mm
urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej
włącznik ciągłego domrażania
drzwi samodomykające wyposażone w uszczelkę
drzwi zamykane na klucz

CLIPPER 700 VP

CLIPPER 700 SU/VU

66

66

Temperatura [ C]

+2/+5

-18

Zasilanie [V/Hz/F]

230/50/1

230/50/1

0,3

0,56

powietrze

powietrze

670/981/2050

670/925/2050

148

148

Pojemność kuwety [l]
0

Moc [kW]
Chłodzenie
Wymiary szer/gł/wys [mm]
Waga netto [kg]
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Maszyna kompaktowa 2 w 1

COLDELITE COMPACTA 6,
COMPACTA VARIO 8/10/12
• urządzenie dwa w jednym - w górnej części pasteryzator, w dolnej
części frezer
• bezpośredni transfer mieszanki z pasteryzatora (górny zbiornik)
do frezera (dolny zbiornik)
• maszyna pracuje w oparciu o dwa inwertery
• możliwość regulacji pasteryzacji do 105°C
• urządzenie posiada 11 wgranych programów pracy
• możliwość wgrania 6 własnych receptur
• urządzenie ergonomiczne - potrzebuje niewielkiej powierzchni
• stała kontrola twardości lodów
• oszczędność energii elektrycznej - moc sprężarki zmienia się
w zależności od ilości mieszanki
• regulacja prędkości obrotowej świdra
• urządzenie elastyczne - możliwość produkcji niewielkich ilości
lodów (wsad już od 1,5kg) - płynna regulacja mocy kompresora
• wytwarzanie lodów już od 3 minut
• urządzenie charakteryzuje cicha praca
• higiena pracy - produkcja odbywa się w obiegu zamkniętym
- nie dostają się czynniki zewnętrzne

COMPACTA 6

COMPACTA
VARIO 8

COMPACTA
VARIO 10

COMPACTA
VARIO 12

Wydajność min-max [kg/cykl]

3-6

1,5-8

1,5-10

1,5-12

Produkcja max [l/h]

42

63

90

120

Ilość prędkości świdra

2

7

7

7

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

woda*

woda*

woda*

woda*

60/77/153

60/77/153

60/77/153

60/77/153

260

290

400

430

Zasilanie [V/Hz/F]
Chłodzenie
Wymiary szer/gł/wys [mm]
Waga netto [kg]

*chłodzenie powietrzem dostępne w opcji

COLDELITE COMPACTA VARIO PRO
• możliwość produkcji cukierniczej w górnym zbiorniku,
m.in. krem bawarski, krem angielski, konfitury owocowe,
toppingi, galaretki owocowe, panna cotta
• proces pasteryzacji do 120OC
• wymienny świder do produkcji cukierniczej
• łatwa ekstrakcja produktów cukierniczych ze względu
na innowacyjną budowę górnych drzwi (podwójny wylew)
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Urządzenia wielofunkcyjne

Urządzenia cukiernicze
CREM-O-MATIC 20/35/60
• urządzenie posiada 13 wgranych programów cukierniczych,
m.in. kremy cukiernicze (ganache), temperowanie czekolady,
inwertowanie cukru
• możliwość wgrania własnych receptur
• regulowana prędkość świdra
• specjalnie wyprofilowany świder oraz skrobaki
• urządzenie może pracować z mieszanką
o temperaturze 105°C
• system kontroli temperatury i konsystencji

COM KEL 20

COM KEL 35

COM KEL 60

Wydajność min-max [kg/cykl]

8-16

16-32

26-52

Średni czas cyklu [min]

120

120

120

woda

woda

woda

400/50/3

400/50/3

400/50/3

2,1

3,9

5,5

450/580/900

610/680/1000

660/680/1070

130

185

235

Chłodzenie
Zasilanie [V/Hz/F]
Moc [kW]
Wymiary szer/gł/wys [mm]
Waga netto [kg]

Urządzenia wielofunkcyjne - dla gastronomii, cukierni i lodziarni
MULTICHEF 12/20
• urządzenie posiada około 22 wgranych programów dla gastronomii, cukierni i lodziarni
(pasteryzacja i frezowanie lodów)
• możliwość wgrania własnych receptur
• urządzenie elastyczne - możliwość produkcji małych ilości (wsad już od 3kg)
• krótkie czasy produkcyjne
• regulowana prędkość świdra
• urządzenie może pracować z produktami w zakresie od -11OC do +105OC

Pojemność min-max [kg/cykl]
Ilość prędkości świdra
Chłodzenie
Zasilanie [V/Hz/F]
Moc [kW]
Wymiary szer/gł/wys [mm]
Waga netto [kg]

MULTICHEF 12

MULTICHEF 20

3-9

5-15

7

7

woda*

woda*

400/50/3

400/50/3

3

4

505/700/1280

550/740/1390

200

250

* chłodzenie powietrzem dostępne w opcji
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ul. Wiejska 13a
05-802 Pruszków
tel. 730 993 442
tel. 730 993 443
biuro@cattabrigapolska.pl
www.cattabrigapolska.pl

