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  První dva modely nové řady točené 
 zmrzliny  

         401 BIB             603 BIB 

     Snadné použití 

Nová technologie 

Flexibilita 

MALÁČ s.r.o.               www.malac.cz              malac@malac.cz 



 H.O.T. Elektronická kontrola konzistence zmrzliny 
 

 Přímý výdej, dvouplášťové mrazící válce 
 

 Dlouhý válec + Peristaltické čerpadlo =  vysoká 
produktivita 
 

 Vysoký, stejnoměrný a regulovatelný objem vzduchu  
 

 Míchadlo „3x“ – ideální jak pro smetanovou točenou 
zmrzlinu, tak pro „frozen yogurt“  

 
 Snadné čištění, minimální náklady na údržbu 

 
 Nízká spotřeba energie a opotřebení součástek  

 
 DIALOG system – technická asistence na dálku 

 
 Nový, samozavírací systém u všech modelů  

 

 
 

 

Proč právě BIB? 
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Mechanický HOM byl nahrazen elektronickým 
systémem HOT 

Náš patentovaný systém:  

 
 Umožňuje přímou a přesnou kontrolu 

konzistence 
 

 Zaručuje perfektní konzistenci díky měření 
několika výkonnostních parametrů 
 

 Hodnoty určující konzistenci mohou být 
nastaveny přímo na řídícím panelu 
 

 Na řídícím panelu lze nastavit i všechny ostatní 
hodnoty určující výsledný produkt  
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Patentované, vysoce efektivní peristaltické čerpadlo 
dopravuje pod tlakem zmrzlinovou směs, spolu se 

vzduchem, přes kompresní hadičku, do válců.  

Nový systém peristaltické pumpy 

Snížení veškerých nákladů - čerpadlo pracuje jen ve 
chvílích, kdy ho skutečně potřebujete.  
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 Méně součástek, které je třeba pravidelně udržovat 
 

 Snadná montáž 
 
 Méně času na údržbu a tím celkové snížení nákladů 

 
 Prevence problémů způsobených špatným sestavením a ucpáním čerpadla 
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Méně součástek a lépe umístěných ve skříni 
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Co se změnilo? 
Už žádná zubová čerpadla 
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Bezpečný a efektivní systém Bag-In 

Box – speciální plastový box se 

směsí jsou přímo propojen 

konektorem s peristaltickým 

čerpadlem.  

 

Čerpadlo přesouvá zmrzlinovou 

směs, umístěnou v Bag-In Box, 

skladovanou v chlazeném 

prostoru, do válce, spolu se 

značným množstvím vzduchu. 

 

Bag-In Box option 
(alternativní doprava směsi) 
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Míchadlo 3x,se zvýšenou účinností, bylo vyvinuto na základě 
mezinárodních zkušeností za účelem ideální konzistence jak 
smetanové zmrzliny, tak „Frozen Yogurt „ 
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Výdejní píst: nový samozavírací systém u všech 
modelů 
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Integrovaný systém dálkové asistence 

Napojení jednotky na server 
skrze GSM pokrytí.  
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Integrovaný systém dálkové asistence 

Co systém dokáže? 
 
 Poskytuje podporu prodejců zmrzliny 

specializovaným servisním oddělením v 
reálném čase 

 
 Možnost přímé změny nastavení stroje 

 
 Automatické aktualizace systému 
 
 Kontrola aktuálního stavu přístroje  

Jaké jsou výhody pro zákazníka?  
 
 Servisní oddělení dokáže okamžitě řešit 

problémy 
 
 Stroj bude neustále aktualizován 
 
 Zákazník má z jakéhokoli místa kontrolu 

nad svým strojem 
 
 

MALÁČ s.r.o.               www.malac.cz              malac@malac.cz 



HACCP ve zmrzlinovém stroji BIB  

HACCP systém nahrává naměřenou teplotu uvnitř stroje po 
dobu trvání závady, aby mohl později určit, nedošlo-li je 

snížení kvality směsi.  
 
 

Když je závada odstraněna, kontrolní jednotka obnoví původní 
funkce jen v případě, že nemohlo dojít k proměnám kvality 

směsi.  
 
 

Elektronický kontrolér automaticky ukládá všechny poruchové 
události a výsledná data mohou být později exportována a 

podrobena bližšímu zkoumání.  
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