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Den nya 
Istiden

Electrolux Professional
Kyla

Ren. Inget svinn. Hållbar.
Electrolux ismaskiner



Du talar...
Min verksamhet kräver stora mängder is 
och jag behöver en ismaskin som inte bara 
arbetar snabbt, utan också är hygienisk 
och ekonomisk. Vi strävar efter att vara 
så energi- och resurssnåla som möjligt, 
så hållbarhet är viktigt. Det skulle vara 
fantastiskt om det fanns en ismaskin som 
kan tillverka is i en form som kan användas 
för många olika syften
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...vi lyssnar
Ismaskinen Pebble från Electrolux är ett mer vattensnålt sätt att framställa ren is för din verksamhet. 
Det senaste tillskottet i vårt utbud av supereffektiva och enkla att rengöra ismaskiner. Pebbles is kan 
användas för många olika ändamål.

flexibilitet

Flexibel
Passar alla 
användningsområden

Besparingar
Inget svinn,
Hög effektivitet

Grön
Låg miljöpåverkan 
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Vill du ha en typ av is som passar alla användningsområden? Trött på höga elräkningar? 
Då är det dags för din verksamhet att gå in i en ny istid tillsammans med Pebble ismaskin

Fullständigt isolerad
Energiförbrukningen minskas 
tack vare den kraftigt isolerade 
förvaringsbehållaren

Mindre miljöpåverkan, 
större besparingar
Pebble sparar inte bara 
in på räkningarna utan 
använder naturgasen 
Propan (R290) med noll ODP 
(ozonnedbrytningsfaktor) 
och mycket låg GWP-faktor 
(global uppvärmningsfaktor) 
som kylmedel. Detta innebär 
att den är mer skonsam 
mot miljön och värnar om 
framtida generationer.

Inget slöseri + 
oändliga möjligheter =
1 Pebble, ”småsten”

1 liter = 1 kg 

Inget svinn
1 liter vatten = 1 kg is
Lägre räkningar för dig och inget 
slöseri med världens dyrbaraste 
resurs: vatten. Pebble blir energisnål 
genom att använda optimerade 
värme- och kylningscykler när 
den framställer is

R29
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Smart sensor
För att minska vilotiden har 
maskinen en elektrisk sensor 
som kontinuerligt kontrollerar 
rotationshastigheten.

Robust
Rostfri stålkonstruktion av hög 
kvalitet som varar länge och 
kräver lite underhåll

pebble

flexibilitet

Inga kalkavlagringar
Tack vare vattenkontrollsystemet 
bildas inga kalkavlagringar, vilket 
gör systemet effektivare och gör 
att det håller längre

Hygieniskt
Låg risk för föroreningar tack 
vare lättrengörliga och sanitära 
livsmedelssäkra komponenter

Perfekt för cocktails gjorda 
med moddlare som 
Caipirinhas och Mojitos

Den perfekta isen
Pebble kan användas för  
allt och i alla branscher,  
från catering till hotell, butik,  
industri och sjukvård.
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Pebble Istid  
Framtidens mikrokub
Pebble sparar inte bara in på vatten- och elräkningen utan gör även den perfekta isen 
åt dig. Oavsett vad du gör

Hotell

Restaurang

Kedjor

Nattklubb

Fiskmarknad

Detaljhandel

Sjukvård & Spa

Industri

Restaurang
En enda typ av is för alla 
dina behov: rå fisk, kylda 
drinkar, matkonstverk 
eller snabb nedkylning av 
maten under  tillagning

Industri/Sjukvård
Med bara 8 % fuktighet,  
överlägsna kylegenskaper 
och låg föroreningsrisk 
på grund av orenheter 
eller kalkavlagringar 
passar Pebble 
perfekt för en rad olika 
användningsområden

Bar 

30 % mindre vattenförlust*.  
Pebbles is och dess låga 
utspädning låter dig slippa 
vattniga drinkar. Den går 
enkelt att portionera ut och 
passar perfekt för att både 
hålla drinkar svala och 
göra smoothies
* jämfört med Snabb is under en 

20-minutersperiod

Detaljhandel
Med sitt attraktiva 
utseende och långa 
smälttid är Pebbles isbitar 
perfekta för att visa upp 
färska råvaror

Lättuggad, enkel att 
packa och magiskt klar

Den perfekta isen
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1 liter = 1 kg 
Inget svinn,
Spara in på 
vattenförbrukningen och bidra 
till att skona miljön. Inget vatten 
går till spillo och dessutom blir 
elräkningen lägre eftersom 
Pebble använder vår extra 
effektiva värmnings- och 
kylningsteknik

1 liter 
= 1 kg
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Vi står för  
tekniken.  
Du står  
för magin.
Electrolux 
Ismaskiner 

Att ha rätt is gör stor skillnad, oavsett om 
det är för att servera din kund den perfekta 
cocktailen, lägga upp färska råvaror på 
tilltalande sätt, snabbt kyla ner prover,  
packa dagens fångst för transport eller 
behandla idrottsskador. Oavsett var du är 
och hur mycket du behöver har Electrolux 
en effektiv och energisnål ismaskin för dig
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Iskub. Tekniken  
bakom iskuben
Letar du efter den perfekta iskuben? Kompakt, ren och perfekt formad. 
Electrolux utbud av iskubmaskiner har sannolikt modellen för din verksamhet

Barer, restauranger 
och industri.  
13 g i en klassisk 
kubform och 
enastående prestanda

Hotell

Restaurang

Kedjor

Nattklubb

Industri

Is som varar länge
Extra kristallklar is
Helt ren, långsamt smältande 
och kristallklar is är inte bara 
vacker, utan även den perfekta 
ingrediensen för att förstärka 
och bevara smaken i mat och 
drinkar samt visa upp dem. 

Hur mycket 
behöver du?
Perfekt för alla verksamheter.  
Produktionen kan vara så lite 
som 22 kg/dygn till hela  
132 kg/dygn

Kall. Klar.  
Perfektion.
De kristallklara isbitarna är inte 
bara en vacker syn för ögat 
utan håller sig även kalla längre 
och bevarar drinkarnas smak.
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Snabb is. När behöver  
du den? Nu
Electrolux Snabb is ismaskin arbetar snabbt och bildar perfekt formade isbitar av samma storlek 
som snabbt kyler ner dina drinkar 

Extra kristallklar is
Helt ren, långsamt smältande 
och kristallklar is är inte bara 
vacker, utan även den perfekta 
ingrediensen för att förstärka 
och bevara smaken i mat och 
drinkar samt visa upp dem.

7 gram av perfektion
Varje kompakt och hållbar isbit 
är precis densamma och bildar 
aldrig klumpar då de framställs 
med en vertikal förångare och 
vår patenterade teknik

Hotell

Restaurang

Kedjor

Nattklubb

Barer, klubbar, kedjor,
restauranger
7 svala gram

Hög produktionstakt
Hygien är avgörande
Uppfyller alla 
livsmedelssäkerhetkrav. 
Maskinerna framställer is 
snabbt och går enkelt att 
rengöra och sterilisera

Snabb nedkylning, 
ännu snabbare 
arbetsflöde
Perfekt för omedelbar 
nedkylning av kolsyrade 
drycker i verksamheter med 
hög produktivitet. Snabba 
ismaskiner arbetar kontinuerligt 
och producerar upp till 32 kg  
is per timme



11

Isfingrar. Isbitens  
kalla hand

Snabb is. När behöver  
du den? Nu

Vacker att se på och effektiv form.  
Kristallklara isfingrar som passar perfekt för att hålla drinkarna svala längre

Håll dig iskall
Drinkar kyls ner snabbare, 
bevarar smaken och bibehåller 
sin kyla tack vare de enhetligt 
formade isfingrarnas 
stora ytareal.

Hårt vatten?  
Inga problem
Du kan få kristallklara isfingrar 
även med hårt, kalkrikt vatten 
tack vare våra ytbehandlade 
doppsystem. Isfingermaskinerna 
är väldigt robusta, enkla att 
rengöra och sterilisera

Hotell

Restaurang

Kedjor

Nattklubb

Fiskmarknad

Barer, restauranger, 
klubbar. Innovationens 
form

Is med stor ytareal och 
snabb nedkylning

Perfekt för 
att kyla ned 
champagne
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Isflingor.  
Håller sig fräscha och kalla

Behöver du is som ser bra ut och är enkel att forma? Isflingor håller färska råvaror fina och bevarar deras 
goda smak. De passar även perfekt för att behandla idrotsskador och för andra medicinska behov

För tilltalande 
uppläggning
Naturliga isflingor passar 
perfekt för att bevara och  
visa upp färsk mat 

Packa ner den
Isflingorna låter dig snabbt 
kyla ner dina råvaror utan 
frysskador. De små flingornas 
höga formbarhet vid strax 
under 0 °C gör isflingor perfekta 
för färsk fisk

Hotell

Restaurang

Kedjor

Nattklubb

Fiskmarknad

Detaljhandel

Sjukvård & Spa

Industri

Detaljhandel, fiskerier, 
industri, sjukvård 
Kyla var som helst

Formbar is utan 
frysbränna

Används var som helst
Oavsett om det rör sig om 
hamnlager, högteknologiska 
laboratorier, sjukhus eller 
exklusiva fiskrestauranger finns 
det alltid en isflingemaskin i 
rätt storlek som går enkelt att 
installera

Högeffektiv 
Inget svinn
Få 1 kg is från 1 liter vatten. 
Isflingor är billiga att framställa 
och tekniken bakom dem är 
så pass enkel att maskinen 
går snabbt och enkelt 
att underhålla
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Samlade 
för att hjälpa dig
Vi vill att du ska vara nöjd. All hjälp du kan tänkas behöva finns alltid tillgänglig tack vare vårt 
omfattande servicenätverk med över 2 200 Electrolux auktoriserade servicepartners i över 
149 länder. 10 000 kvalificerade tekniker och över 170 000 lagerförda reservdelar

Håll din 
utrustning 
i perfekt skick

Serviceavtal 
ger sinnesro 

Se till att din utrustning fungerar 
effektivt och som den ska med 
vårt omfattande utbud av 
tillbehör, förbrukningsartiklar 
och originalreservdelar.  
Den perfekta kombinationen  
för din verksamhet

Electrolux produkter är gjorda 
för att hålla. När det gäller 
att göra våra kunders liv 
enklare har vi lösningar som 
ser till att utrustningen förblir 
lika effektiv och lönsam som 
dagen den installerades. 
Att utföra rätt underhåll 
i enlighet med Electrolux 
användarhandböcker  

Ta reda 
på mer
på vår hemsida

och rekommendationer 
är viktigt för att undvika 
oväntade problem.

Electrolux kundtjänst erbjuder 
ett antal olika skräddarsydda 
servicepaket.
För mer information, 
kontaktar du din Electrolux 
auktoriserade servicepartner

OR
IGINAL RESERVDELAR
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Utbud

ISKUBER

Kylsystem Produktion 
24 h

Förvaring-
skapacitet

Iskubstyp Strömförbr-
ukning 

Storlekar 
(BXDXH) Nettovikt

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

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

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

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

730537 luft 26 kg upp till 6 kg 18 g 350 W 390x460x610 mm 35 kg

730538 vatten 26 kg upp till 6 kg 18 g 350 W 390x460x610 mm 35 kg

730523 / 730561 luft 29 kg upp till 9 kg 18 g / 33 g 370 W 390x460x690 mm 37 kg

730524 / 730562 vatten 29 kg upp till 9 kg 18 g / 33 g 370 W 390x460x690 mm 37 kg

730543 / 730563 luft 35 kg upp till 16 kg 18 g / 33 g 370 W 500x580x690 mm 48 kg

730544 / 730564 vatten 35 kg upp till 16 kg 18 g / 33 g 370 W 500x580x690 mm 48 kg

730525 luft 44 kg upp till 16 kg 18 g 450 W 500x580x690 mm 52 kg

730526 vatten 44 kg upp till 16 kg 18 g 450 W 500x580x690 mm 52 kg

730557 / 730565 luft 47 kg upp till 25 kg 18 g / 33 g 500 W 500x580x800 mm 56 kg

730558 / 730566 vatten 47 kg upp till 25 kg 18 g / 33 g 500 W 500x580x800 mm 56 kg

730527 luft 67 kg upp till 40 kg 18 g 650 W 738x600x920 mm 77 kg

730528 vatten 67 kg upp till 40 kg 18 g 650 W 738x600x920 mm 77 kg

730545 luft 85 kg upp till 40 kg 18 g 800 W 738x600x920 mm 86 kg

730546 vatten 85 kg upp till 40 kg 18 g 800 W 738x600x920 mm 86 kg

730529 luft 95 kg upp till 55 kg 18 g 850 W 738x600x1020 mm 89 kg

730530 vatten 95 kg upp till 55 kg 18 g 850 W 738x600x1020 mm 89 kg

730531 / 730567 luft 130 kg upp till 65 kg 18 g / 33 g 1050 W 840x740x1075 mm 113 kg

730532 / 730568 vatten 130 kg upp till 65 kg 18 g / 33 g 1050 W 840x740x1075 mm 113 kg

PEBBLE ISMASKINER

Kylsystem Produktion 
24 h

Förvaringskap-
acitet

Bitstorlek 
mm

Strömförbr-
ukning

Storlekar 
(BXDXH) Nettovikt

730266 luft 55 kg upp till 10 kg 8x16x7 420 W 450x620x680 mm 56 kg

730267 luft 85 kg upp till 20 kg 8x16x7 550 W 500x660x690 mm 59 kg

730268 luft 140 kg upp till 40 kg 8x16x7 650 W 738x690x851,5 mm 90 kg

730269 luft 140 kg upp till 50 kg 8x16x7 650 W 738x690x1020 mm 94 kg

730270 luft 250 kg ingen behållare 13x18x13 1050 W 560x569x695 mm 83 kg
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SNABB IS

Kylsystem Produktion
24 h

Förvaringskap-
acitet Isbitstyp Strömförbr-

ukning
Storlekar 
(BXDXH) Nettovikt

730173 luft 140 kg upp till 200 kg 7 g 1400 W 540x544x747 mm 73 kg

730174 vatten 140 kg upp till 200 kg 7 g 1400 W 540x544x747 mm 73 kg

730175 luft 200 kg upp till 200 kg 7 g 1600 W 770x550x805 mm 90 kg

730176 vatten 200 kg upp till 200 kg 7 g 1600 W 770x550x805 mm 90 kg

ISFINGRAR

Kylsystem Produktion
24 h

Förvaring-
skapacitet Isbitstyp Strömförbr-

ukning
Storlekar 
(BXDXH) Nettovikt

730008 luft 25 kg upp till 8 kg 20 g 310 W 385x468x687 mm 38 kg

730009 vatten 25 kg upp till 8 kg 20 g 310 W 385x468x687 mm 38 kg

730010 luft 35 kg upp till 15 kg 20 g 310 W 495x580x687 mm 47 kg

730011 vatten 35 kg upp till 15 kg 20 g 310 W 495x580x687 mm 47 kg

730012 luft 50 kg upp till 20 kg 20 g 420 W 495x580x797 mm 54 kg

730013 vatten 50 kg upp till 20 kg 20 g 420 W 495x580x687 mm 54 kg

730014 luft 75 kg upp till 30 kg 20 g 480 W 735x596x907 mm 75 kg

730016 vatten 75 kg upp till 30 kg 20 g 480 W 735x596x907 mm 75 kg

ISFLINGOR

Kylsystem Produktion 
24 h

Förvaringskap-
acitet

Strömförbr-
ukning 

Storlekar 
(BXDXH) Nettovikt

730533 luft 95 kg upp till 20 kg 550 W 500x660x690 mm 59 kg

730534 vatten 95 kg upp till 20 kg 550 W 500x660x690 mm 59 kg

730551 luft 155 kg upp till 40 kg 650 W 738x690x920 mm 85 kg

730552 vatten 155 kg upp till 40 kg 650 W 738x690x920 mm 85 kg

730210 luft 280 kg ingen behållare 1050 W 560x569x695 mm 83 kg

730211 vatten 280 kg ingen behållare 1050 W 560x569x695 mm 83 kg

730212 luft 510 kg ingen behållare 1700 W 560x569x695 mm 102 kg

730213 vatten 510 kg ingen behållare 1700 W 560x569x695 mm 102 kg
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Excellence
med miljön i åtanke
 Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade

  Alla våra lösningar är utformade för låg vatten-, energi- och kemförbrukning

  Under de senare åren har över 70 % av våra produktfunktioner  
uppdaterats med våra kunders miljöbehov i åtanke

  Vår teknik följer ROHS- och REACH-direktiven och 
är över 95 % återvinningsbara

 Alla våra produkter är 100% kvalitetstestade av experter

Följ oss på

Upptäck Electrolux Excellence
och se mer hur vi tänker på
www.electrolux.se/professional
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