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Estando presente em todas as principais redes de fast
food do país, a linha de Equipamentos de Sorvete Soft
da Top Taylor engloba as melhores máquinas do
mercado.  Além das grandes redes de franquia, essa
linha consegue atender, inclusive, o pequeno
empreendedor. 

Independente do porte do cliente essa linha visa
atender o cliente que está, principalmente, buscando
ter a alta qualidade de seu produto e todo o suporte de
pós-venda em manutenção e disponibilidade de peças
que uma grande empresa com mais de 40 anos de
história e mais de 50 representantes técnicos
espalhados por todo território brasileiro pode oferecer.

Cada equipamento consegue atender um objetivo
diferente de negócio de um cliente, que é
compreendido por nossa qualificada equipe de
consultores que busca sempre o melhor benefício para
o cliente.

Top Taylor no mundo
do Soft
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No geral, o sorvete soft tem como seu produto mais
conhecido a casquinha, mas na verdade o Sorvete Soft
pode ser muito mais do que isso. E não estamos
falando apenas das variações mais tradicionais como o
Sundae, Milkshake ou então as diversas variedades que
podem ser exploradas como é o exemplo do Açaí e do
Cupuaçu.

O Sorvete Soft também tem grande potencial para ser
explorado dentre sobremesas mais bem trabalhadas
como um Petit Gateau, um Tiramissù, uma Taça de
Sorvete com Frutas ou até uma Torta de Sorvete.
Sendo assim, se encaixando perfeitamente nos mais
diversos tipos de estabelecimentos, confirmando seu
status de produto democrático que pode atender de
públicos que variam de baixo à alto potencial de
compra.

Entenda a seguir quais são as principais dores que
alguns dos equipamentos Top Taylor atendem e que
tipo de benefícios eles podem trazer ao cliente.

Oportunidades com
o Sorvete Soft
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Equipamentos Soft
Top Taylor

C716 C712 C713

C722 C723
Página 5



Equipamentos Soft
Top Taylor

C716

A C716 é um equipamento de piso com bomba
de ar, e é o modelo mais robusto da linha soft
da Top Taylor. Isso porque ele possui os maiores
níveis de potência da linha, conta com a
tecnologia de pasteurização e o sistema de
banho maria que permite trabalhar com caldas
quentes armazenadas.

Sua potência é medida pelo valor de impacto
de 40 porções de 100g, o que significa que o
equipamento pode retirar 40 porções
sequenciais sem que se perca temperatura e
consistência ideal de consumo. Ideal para
atender grandes filas com a garantia de que
todos clientes irão consumir da mesma
qualidade de produto.

Sua tecnologia de pasteurização permite que o
equipamento necessite de uma higienização
completa somente a cada 14 dias.  O que é ideal
para estabelecimentos que não podem
disponibilizar uma mão de obra todos os dias
para limpeza, que dura em torno de 30min.

Seu sistema com bomba de ar permite que
sejam atingidos níveis de até 70% de
incorporação de ar ao produto, o tornando
muito lucrativo.

Ou seja, este é um equipamento voltado para
estabelecimentos que terão de atender altas
demandas ao longo do dia e que não queiram
ter uma dependência diária ligada a limpeza.
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Equipamentos Soft
Top Taylor

C712

A C712 é um equipamento de piso com bomba
de ar que também possui os maiores níveis de
potência da linha

Sua potência é medida pelo valor de impacto
de 40 porções de 100g, o que significa que o
equipamento pode retirar 40 porções
sequenciais sem que se perca temperatura e
consistência ideal de consumo. Ideal para
atender grandes filas com a garantia de que
todos clientes irão consumir da mesma
qualidade de produto.

Seu sistema com bomba de ar permite que
sejam atingidos níveis de até 70% de
incorporação de ar ao produto, o tornando
muito lucrativo.

É um equipamento voltado para
estabelecimentos que terão de atender altas
demandas ao longo do dia.
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Equipamentos Soft
Top Taylor

C713

A C713 é um equipamento de piso sem bomba
de ar de alta potência.

Sua potência é medida pelo valor de impacto
de 35 porções de 100g, o que significa que o
equipamento pode retirar 35 porções
sequenciais sem que se perca temperatura e
consistência ideal de consumo. Ideal para
atender grandes filas com a garantia de que
todos clientes irão consumir da mesma
qualidade de produto.

Seu sistema sem bomba de ar significa que a
incorporação de ar é feita por meio da
gravidade, o que é ideal para trabalhar com
bases mais densas de produto, como um açái
ou cupuaçu, por exemplo. Este sistema 
 permite que sejam atingidos níveis de até 40%
de incorporação de ar ao produto.

Portanto se o seu desejo é combinar alta
produtividade com uma produção de bases
diferentes, este sem dúvida é o equipamento
ideal para sua operação,
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Equipamentos Soft
Top Taylor

C722

A C722 é um equipamento de balcão com
bomba de ar que média/alta potência.

Sua potência é medida pelo valor de impacto
de 30 porções de 100g, o que significa que o
equipamento pode retirar 30 porções
sequenciais sem que se perca temperatura e
consistência ideal de consumo. Também é
ideal para atender grandes filas com a garantia
de que todos clientes irão consumir da mesma
qualidade de produto.

Seu sistema com bomba de ar permite que
sejam atingidos níveis de até 70% de
incorporação de ar ao produto, o tornando
muito lucrativo.

Por ser de balcão ela permite que você consiga
encaixar o equipamento em um pequeno
espaço de sua operação.

Portanto, é um equipamento voltado para
estabelecimentos que terão de atender uma
boa demanda ao longo do dia, porém não
possuem muito espaço em sua operação para
posicionar o equipamento.
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Equipamentos Soft
Top Taylor

C723

A C723 é um equipamento de balcão sem
bomba de ar de média/alta potência.

Sua potência é medida pelo valor de impacto
de 25 porções de 100g, o que significa que o
equipamento pode retirar 25 porções
sequenciais sem que se perca temperatura e
consistência ideal de consumo. Também é
ideal para atender grandes filas com a garantia
de que todos clientes irão consumir da mesma
qualidade de produto.

Seu sistema sem bomba de ar significa que a
incorporação de ar é feita por meio da
gravidade, o que é ideal para trabalhar com
bases mais densas de produto, como um açái
ou cupuaçu, por exemplo. Este sistema 
 permite que sejam atingidos níveis de até 40%
de incorporação de ar ao produto.

Por ser de balcão ela permite que você consiga
encaixar o equipamento em um pequeno
espaço de sua operação.

Portanto se você possui um espaço limitado
em sua operação e tem o desejo de combinar
uma boa produtividade com uma produção de
bases diferentes, este sem dúvida é o
equipamento ideal para sua operação,
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Acessórios para
Sorveteria
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Dispensador de
Copo e

Casquinhas
Dispensador de Caldas em 

Temperatura Ambiente

Spinner p/ Shake

Dispensador de 
Guardanapos

Dispensador de 
Sólidos

Bandeja organizadora
de Peças



Acessórios para
Sorveteria
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A Top Taylor também conta com uma vasta gama de acessórios para
seu estabelecimento que trazem dos mais diversos benefícios para sua
operação.

Um desses benefícios é de agregar valor ao seu produto!
Como é o exemplo do Spinner (imagem 1) que
incorpora em seu equipamento a possibilidade de
oferecer um Milkshake para seu cliente, que é uma
ótima oportunidade para aumentar seu portifólio e para
ter uma margem de retorno maior.

Os Dispensadores de Sólidos (Imagem 2) da mesma
forma agregam valor ao seu produto e
consequentemente aumentam a margem facilitam a
operação, trazendo o benefício de incorporar toppings
em seu sorvete de maneira rápida e padronizada.

Outro exemplo são os acessórios de organização como
os Dispensadores de Guardanapo e Dispensadores de
Copos e Casquinhas.  Eles da mesma forma trazem
agilidade à operação.

Por isso, para ter ótimos resultados e conseguir explorar
cada vez mais as margens de retorno do produto
comercializado é fundamental que se explore a gama
de acessórios disponibilizados pela Top Taylor.
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Quer conhecer ainda mais
sobre o mundo do sorvete
Soft?

Entre em contato no
nosso WhatsApp

           11 3230 3427 

 e receba agora uma
Consultoria Gratuita
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