
 

WK36B-C          36kg/24h 
WK55B-C          55kg/24h 
WK55B-C FLEX 55kg/24h 

 

As máquinas de gelo WOC foram 
desenvolvidas exclusivamente para atender aos 

padrões de gelo do mercado nacional com os 
melhores componentes da indústria mundial. 

Nosso sistema patenteado de drenagem de água 
previne o acúmulo de sedimentos tornando o 
gelo mais cristalino, diminuindo a temperatura 

interna do gelo, prolongando o tempo de 
derretimento. O sistema opcional de 

esterilização através de lâmpada ultravioleta 

adiciona maior segurança alimentar ao gelo 
produzido. 

O acabamento primoroso, feito com 

chapas de aço inox AISI304 cortadas a laser e 

sem soldas, torna a apresentação da máquina 
incrível, mesmo para a colocação no “front of 

house”. A tampa retrátil possibilita a operação 
em espaços reduzidos. 

O Painel de controle computadorizado 

lateral é visível sem a necessidade de tirar a 

grade da máquina e monitora constantemente o 
funcionamento do equipamento garantindo 

máxima performance. O equipamento já acompanha seu 

próprio Kit de instalação com todas as conexões necessárias um sistema de filtro de polipropileno, 
sem a necessidade de aquisições em separado. 

 
 

 

  

   

Máquinas de Gelo WOC 

Compressor alemão Secop 
aliando alta eficiência, baixo 
consumo e robustez. 

Válvula de expansão Danfoss 
(Dinamarca) controla com 
precisão e máxima eficiência o 
fluxo de gás refrigerante 

Bomba e motor do 
ventilador do compressor 
EBM-PAPST (Alemanha) 

Válvula solenoide e válvula 

hidráulica: Invensys 

Máquina de Gelo cubo WOC36B-C 



 
WK36B-C          36kg/24h 
WK55B-C          55kg/24h 
WK55B-C FLEX 55kg/24h 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Certificações 

  EMBALADA  
Largura 586 mm 669 mm 1397 mm 

Profundidade 500 mm 578 mm 991 mm 

Altura 832 mm 850 mm 1372 mm 

Volume 0.24 m3 0.33 m3 1.9 m3 

Peso 40 kg 48 kg 48 kg 

 

Máquinas de Gelo WOC 
 WK36B-C WK55B-C WB55B-C FLEX 

ESPECIFICAÇÕES 

Largura 448 mm 586 mm 586 mm 

Profundidade 500 mm 500 mm 500 mm 

Altura 796 mm 850 mm 850 (1250) mm 

Peso 36 kg 44 Kg 44 Kg 

Produção 36 kg/24 h 55 kg/24 h 55 kg/24 h 

Armazenamento 18 kg 18 kg 18 kg 

Potência 360 W 360 W 360 W 

Voltagem 220 V/60 Hz 220 V/60 Hz 220 V/60 Hz 

Amperagem 2 2 2 

Fiação 2+T 2+T 2+T 

 

Exclusividade WOC – WK55B-C Flex: 
Gelo direto do galão sem necessidade de 
conexão hidráulica. 

ESPAÇAMENTO REQUERIDO 

Laterais 0 mm 
Traseiro 150 mm 
Frontal   762 mm 

 


