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Firma AKO w swojej ofercie posiada maszyny do produkcji lodów znanej 
tureckiej firmy SMACH oferowanych w Polsce pod własną marką:  Icedream. 
Turcy posiadają bardzo duże doświadczenie w branży lodowej. Dewizą firmy 
SMACH jest stosowanie prostych, sprawdzonych rozwiązań technicznych w 
oparciu o markowe podzespoły renomowanych firm. Maszyny Icedream z racji 
posiadania jedynie niezbędnej elektroniki są niezawodne i  ponadto w bardzo 
atrakcyjnej cenie.  
Posiadamy w swej ofercie 6 podstawowych typów maszyn z serii EFE: dwa 
modele barowe EFE 1500, 2500 w wersji z pompą zębatą lub bez oraz modele 
wolnostojące EFE 4000 również z pompą lub bez.  Modele z pompą służącą do 
napowietrzenia lodów ( do 80% objętości) są do mieszanek typu soft , bez 
pompy natomiast do lodów świderków, bądź jogurtu mrożonego, które nie 
wymagają napowietrzania. Oczywiście lody typu soft można wyprodukować  z 
maszyn bez pompy , lecz nie będą już one takiej objętości jak z 
napowietrzeniem dzięki pompie. 
Wydajność maszyn soft to ok. 180 porcji/h porcji 75g z jednego dozownika ( 
jednego smaku) w zależności od typu maszyny dozowników jest  1 lub 2 + mix 
smakowy. Maszyna trzysmakowa EFE 4000 P(soft) jest zatem w stanie 
uzyskać do 500 porcji/h. W przypadku lodów amerykańskich typu świderki 
wydajność modelu EFE 4000 (2samki + mix) wynosi ok. 400 porcji. Masy 
lodowe świderkowe są gęstsze i twardsze stąd też ich mniejsza wydajność 
objętościowa i porcjowa.  
Obsługa maszyn jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna.  Zbiorniki na mieszankę 
lodową typu soft są idealnie dopasowane do opakowań jednostkowych lodów 
soft firmy AKO, które to lody mają bardzo wydajne rozcieńczenie z wodą w 
proporcji 1:3. Mieszankę po dokładnym wymieszaniu i odstaniu w celu 
zgęstnienia wlewamy do zbiorników dozujących, wybieramy żądany program 
roboczy i czekamy ok. 7 minut przed pierwszym wydaniem porcji loda, w celu 
odpowiedniego zmrożenia świeżo zalanej mieszanki. Maszyny w zależności od 
modelu są w stanie wydać 8-10 porcji po 75g w ciągu. Potem należy odczekać 
ok. 2 minuty w celu dochłodzenia mieszanki. 
Czyszczenie maszyny jest bardzo proste. Polega na automatycznej irygacji 
wodą całego systemu za pomocą funkcji „clean” oraz demontażu kilku części 
roboczych celem osobnego ich umycia.  
Maszyny SMACH mają tę dodatkową zaletę, że występują również w wersji na 
zasilanie jednofazowe 230V, co znacznie ułatwia ich instalację w sezonowych 
punktach lodowych, gdzie przeważnie nie ma instalacji trójfazowej. 
opracował 
Tomasz Maciuba. 
 
 


