
اسم املنتج: يورفريجور

كود املنتج: ****

ECP 20A :املوديل

صنع يف إيطاليا

الطاقة اإلنتاجية: حتى 23 كغ/ خال 24 ساعة.

املواصفات: ذات جودة عالية – متوفرة بنسختين 
من التبريد سواء املاء والهواء – يتم تشكيل الثلج 
من خال رش املاء الذي يعطي بتجميده مكعبات 

ثلج كريستالية- جميع املوديات ذات هيكل 
ستانلس ستيل.

الحجم: 420*535*770مم.

الكهرباء: 220 فولت.

الوزن: 32-37 كغ.

Product Name: Eurfrigor

Product Code: ****

Model: ECP 20A

Made in Italy

Capacity: up to 23KG per 24 hours

Specification: ECP are high quality equip-
ment’s-they are available in two versions 
of cooling, both air and water-The ice is 
produced by water sprayed which by freez-
ing creates pure and crystalline ice cubes 
-Models provided with stainless steel body.

Dimensions: 420*535*770 mm

Electricity: 220V

Weight: 32-37KG

Eurfrigor - Italy 

Since 1985 we’ve been making ice with constant care and attention to detail. Ice-making is our passion. It is 
also a commitment to our customers, who must always be provided with optimal, timely solutions for all 
their needs.

يورفريجور – إيطاليا

منــذ عــام 1985م الشــركة مختصــة يف أجهــزة تصنيــع الثلــج بجميــع اشــكاله واســتخدامته املتعــددة، حيــث انــه صناعــة 
ــة بمــا يناســب  الثلــج هــي الشــغف الحقيقــي للشــركة والتزامهــم تجــاه عماءهــم بتقديــم افضــل الحلــول املمكن

حاجاتهــم.
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اسم املنتج: يورفريجور

كود املنتج: ****

ECP 45A :املوديل

صنع يف إيطاليا

الطاقة اإلنتاجية: حتى 45كغ/ خال 24 ساعة.

املواصفات: ذات جودة عالية – متوفرة بنسختين 
من التبريد سواء املاء والهواء – يتم تشكيل الثلج 
من خال رش املاء الذي يعطي بتجميده مكعبات 

ثلج كريستالية- جميع املوديات ذات هيكل 
ستانلس ستيل.

الحجم: 485*660*890 مم

الكهرباء: 220 فولت

الوزن: 41-48 كغ

اسم املنتج: يورفريجور

كود املنتج: ****

ECP 105A :املوديل

صنع يف إيطاليا

الطاقة اإلنتاجية: حتى 105كغ/ خال 24 ساعة.

املواصفات: ذات جودة عالية – متوفرة بنسختين 
من التبريد سواء املاء والهواء – يتم تشكيل الثلج 
من خال رش املاء الذي يعطي بتجميده مكعبات 

ثلج كريستالية- جميع املوديات ذات هيكل 
ستانلس ستيل.

الحجم: 985*620*1225 مم

الكهرباء: 220 فولت

الوزن: 113-133 كغ

اسم املنتج: يورفريجور

كود املنتج: ****

ECP 155A :املوديل

صنع يف إيطاليا

الطاقة اإلنتاجية: حتى 155كغ/ خال 24ساعة.

املواصفات: ذات جودة عالية – متوفرة بنسختين 
من التبريد سواء املاء والهواء – يتم تشكيل الثلج 
من خال رش املاء الذي يعطي بتجميده مكعبات 

ثلج كريستالية- جميع املوديات ذات هيكل 
ستانلس ستيل.

الحجم: 880*785*1245 مم

الكهرباء: 220 فولت

الوزن: 118-138 كغ

Product Name: Eurfrigor

Product Code: ****

Model: ECP 45A

Made in Italy

Capacity: up to 45 KG per 24 hours.

Specification: ECP are high quality equip-
ment’s-they are available in two versions 
of cooling, both air and water-The ice is 
produced by water sprayed which by freez-
ing creates pure and crystalline ice cubes 
-Models provided with stainless steel body.

Dimensions: 485*660*890 mm.

Electricity: 220 V

Weight: 41-48 KG

Product Name: Eurfrigor

Product Code: ****

Model: ECP 105A

Made in Italy

Capacity: up to 105 KG per 24 hours.

Specification: ECP are high quality equip-
ment’s-they are available in two versions 
of cooling, both air and water-The ice is 
produced by water sprayed which by freez-
ing creates pure and crystalline ice cubes 
-Models provided with stainless steel body.

Dimensions: 985*620*1225 mm.

Electricity: 220 V

Weight: 113*133 KG

Product Name: Eurfrigor

Product Code: ****

Model: ECP 155A

Made in Italy

Capacity: up to 155 KG per 24 hours.

Specification: ECP are high quality equip-
ment’s-they are available in two versions 
of cooling, both air and water-The ice is 
produced by water sprayed which by freez-
ing creates pure and crystalline ice cubes 
-Models provided with stainless steel body.

Dimensions: 880*785*1245 mm.

Electricity: 220 V

Weight: 118-138KG


