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Foster ijs, een heldere keuze



Foster ijsblokjesmachine | Een introductie

FS-serie

Door het gebruik van innovatieve 
technologie, zijn de ijsblokjes 
glashelder en gaan ze langer mee 
in het drankje. Onze serie verbruikt 
bovendien minder water en energie, 
dus het is duidelijk waarom de keuze 
glashelder is.
Foster ijsblokjesmachine | Een innovatie van Foster



>  Geoptimaliseerde prestatie 
betekent dat de nieuwe serie 
gemiddeld 70% minder water 
verbruikt dan de vorige.

Feit:

>

>  Het nevelsysteem produceert 
glasheldere ijsblokjes en 
door de gepatenteerde vorm 
smelten ze minder snel in 
koude dranken 

Feit:

>
Een innovatie van Foster | Slim ontwerp

Foster ijsblokjesmachine | Marktleider

Design & Prestatie

Gebruiksvriendelijke 
bediening, ijsblokjes 
in verschillende 
maten

Toonaangevend design, maatgevende 
prestaties, kwaliteit en degelijkheid;   
u weet dat u hierop kunt vertrouwen  

Innovatie

>  Door de gepatenteerde vorm van het ijsblokje 
plakken ze in de bunker minder snel aan 
elkaar, is het ijs harder en het smelt minder 
snel weg

>  Kleiner vloeroppervlak, dus optimaal gebruik 
van ruimte

>  Stekkerklaar met grote opslagcapaciteit 
ijsblokjes 

Veelzijdig | Kosteneffectief | Ergonomisch

Afbeelding: FS20
Afbeelding: FS40

Afbeelding: FS50

Afbeelding: FS90

Alles wat u van Foster verwacht ...
Kwaliteit en betrouwbaarheid

>  Innovatief en onderscheidend in 
productontwikkeling, ontwerp en productie

>  De zeer goed geïsoleerde ijsbunker 
minimaliseert het verlies van koude lucht en 
verhoogt de efficiëntie, daardoor wordt het 
smeltproces vertraagd

>  Gebruik van hoogwaardig rvs betekent 
duurzaamheid en gegarandeerde kwaliteit

Ongeëvenaarde prestaties

>  Door de ergonomische, voedselveilige en 
inschuifbare deksel kunnen de ijsblokjes 
makkelijk uit de machine worden geschept

>  Elektromechanische gebruiksvriendelijke 
bediening waarmee maat en gewicht van de 
ijsblokjes aangepast kan worden

>  Automatische uitschakeling wanneer bunker 
vol is



Feit:

>

>  Ventilatiesysteem aan de 
voorzijde maakt aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk 
en betekent dat de 
ijsmachine perfect past in 
kleine ruimtes

Feit:

>

>  Geïsoleerde schuifdeur 
beschermt het ijs en helpt 
de perfecte temperatuur te 
bewaren

Foster ijsblokjesmachine | Geen compromis Betaalbare ijskwaliteit 
van Foster

... en meer.
Energie-efficiëntie

>  Besparing op water, energie en 
onderhoudskosten, waardoor gedurende de hele 
levensduur van het product wordt bespaard

>  Tot wel 70% waterbesparing per cyclus 
vergeleken met de vorige serie

Hygiëne en Veiligheid

>  Antibacteriële spuitmond garandeert dat wordt 
voldaan aan de hoge normen qua hygiëne 

 
>  De hoogwaardige roestvaststalen afwerking 

van het exterieur biedt een superieur en 
voedselveilig oppervlak dat gemakkelijk 
gereinigd kan worden 

Afbeelding: FS20

Efficiëntie
Betaalt zich terug 



Foster ijsblokjesmachine | Specificaties

IJsblokjesmachines
Stekkerklaar

Demand more. Choose Foster

Afwerking
Productie (kg/24u)/Opslag (kg) 
Elektrische aansluiting
Koelmedium
Wateraansluiting
Waterafvoer
Afvoer pomp
Ion Clean waterontharder

Model

Externe afmetingen (bxdxh) mm

Opmerking: De genoemde capaciteit is gebaseerd op invoer van water van 10°C en een omgevingstemperatuur van 25ºC.

rvs uitwendig/ABS kunststof inwendig

21/6.5
230/50/1

R134a
3/4”

20 mm
Optie
Optie

FS20

340 x 480 x 600 mm

rvs uitwendig/ABS kunststof inwendig

41/15
230/50/1

R134a
3/4”

20 mm
Optie
Optie

rvs uitwendig/ABS kunststof inwendig

52/22
230/50/1

R134a
3/4”

20 mm
Optie
Optie

rvs uitwendig/ABS kunststof inwendig

89/42
230/50/1

R134a
3/4”

20 mm
Optie
Optie

FS40 FS50 FS90

500 x 540 x 690 mm 500 x 580 x 800 mm 700 x 580 x 995 mm

“ Onze ijsblokjesmachines zijn nu 
nog stiller, waardoor uw klanten 
maximaal kunnen genieten van 
de sfeer in de bar.”

Foster ijsblokjesmachine | Prestatie



By Appointment to
Her Majesty Queen Elizabeth II

Suppliers of Commercial Refrigeration
Foster Refrigerator, King’s Lynn

ISO 9001 ISO 14001

Een onderdeel van ITW Ltd

Foster Refrigerator,
Oldmedow Road,
King’s Lynn,
Norfolk PE30 4JU
Verenigd Koninkrijk

Foster Nederland

Voor meer informatie, of om uw mogelijkheden te 
bespreken:

Tel:  076-5087650 
E-mail:  info@foster-nl.com
www.fosterrefrigerator.nl

Wij houden ons het recht voor specificaties zonder aankondiging 
wijzigingen aan te brengen in de specificaties.
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