
Introduktion av mjukglass 
maskiner från GWIN of Sweden

Ny affärsmöjlighet, som du inte har råd att missa

www.gwin.se

Specialerbjudande:

20 kartonger 

mjukglass mix

utan extra 

kostnad!
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service 5%

el 5%

utrustning 5%

mix 15%

vinst 70%

Mjukglass kostnader i 
förhållande till vinst:

Äntligen en mjukglass maskin till ett pris du har råd med
Fråga vem du vill inom livsmedels- 
branschen. De kommer att berätta för dig 
att mjukglass är en vinstmaskin. Häll mix 
i toppen på maskinen och ut kommer  
vinsterna. Men fram tills nu har det varit 
ett stort problem, nämligen prislappen.

Så långt man kan minnas har mjukglass 
maskiner kostat 200.000 kr eller mer. 
Detta innebär en lång återbetalningstid på  
investeringen och betydande risk för dig. 
GWIN har utvecklat en produktlinje av 

mjukglass maskiner, som tar bort dessa 
hinder. Vår linje av mjukglass maskiner 
har utvecklats för att öka mjukglass-
marknaden.

Av den anledningen har vi prissatt dem till 
en bråkdel av priset jämfört med andra 
motsvarande märken. Du får samma grad 
av kvalité, tillförlitlighet och support till en 
bråkdel av kostnaden. GWIN har, för första 
gången någonsin, lagt ribban för mjukglass 
vinster inom räckhåll.
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Introduktionserbjudande från GWIN
För att säkerställa att du uppnår lönsamhet ännu tidigare har vi, i samarbete med Sveriges 

största glasstillverkare, tagit fram ett väldigt förmånligt specialerbjudande. Under en 

begränsad tid kan du köpa en GWIN mjukglass maskin och på köpet få  20 kartonger 

mjukglass mix HELT UTAN EXTRA KOSTNAD. Detta betyder att de första 2.160 mjukglass 

strutarna du säljer är på vår bekostnad. Värdet av detta erbjudande uppgår till 43.200 kr*.  

Men du måste beställa snart, eftersom detta erbjudande endast är tillgängligt under en 

begränsad tid.

Varför du inte har råd att tacka nej till att köpa denna maskin?
Det är tuffa tider och många säger att det kommer bli allt tuffare. Är det verkligen rätt tid att 
investera i en mjukglass maskin?

Tidpunkten kan inte bli bättre. Det är ett konstaterat faktum att glassförsäljningen ökar när 
konjunkturen dalar. Det är en konjunktur skyddad affärsverksamhet, som kan hjälpa dig genom 
dessa tuffa tider. Med en vinstmarginal på över 70% på mjukglass, tjänar den genomsnittlige 
mjukglass försäljaren 180.000 kr i bruttovinst varje säsong. Om glassförsäljningen dessutom 
ökar, såsom förutsägs, kommer vinsterna att bli ännu högre. 

Gör din beräkning själv. GWIN’s maskiner betalar sig själva på kortare tid än en säsong. Efter 
det är allt vinst.

Försäljning 
per dag

Genomsnittligt pris 
per försäljning

Vinst 
per säsong

75 stk 20 kr 134.000 kr

100 stk 20 kr 189.000 kr

150 stk 20 kr 298.000 kr

200 stk 20 kr 408.000 kr

  

Tabell på säsongs vinst med specialerbjudandet.

Antagande: Baserat på en 129 dagars säsong, säljande sex dagar per vecka från maj till september.

*Baserat på försäljning av 2.160 strutar á 20 kr med gratis mixen.
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Luft – en kritisk ingrediens
Luftinnehållet i mjukglass (ofta kallad ”overrun”) kan variera från  

0 upp till 70% i förhållande till totalvolymen. Mängden av luft påverkar 

smaken, konsistensen och utseendet på den slutliga produkten. Högre 

lufttillförsel medför att glassen blir krämigare och känns mjukare och 

lättare. Den smälter också snabbare vid varmt väder. Den optimala 

mängden av lufttillförsel beror till stor del på lokala preferenser av 

smak och mjukglass traditioner. I södra Europa t ex föredrar kunderna 

30-40% luftmängd. Kunder i de nordiska länderna tenderar att föredra 

60-70% luftmängd. Tillförsel av luftmängd överstigande 30% kräver att 

en mjukglass maskin är utrustad med en luftpump, såsom GWIN 150.

•    Mixen hälls ner i toppen på maskinen i en 
behållare. Två behållare ger dig möjlighet att 
servera två smaker. 

•    Mixen kyls ner till ca +3°C i behållaren. Detta 
håller mixen fräsch och reducerar tiden som 
det tar att omvandla den till glass.  

•    Kyld mix sugs ner i en fryskammare där den 
kyls ner ytterligare till -4°C samtidigt som den 
rörs om och luft tillsätts så att det blir bra 
mjukglass. 

•    Glassen stannar kvar i fryskammaren tills den 
sugs ner till en av dragventilerna. Typiskt sett 
ger en tre-ventils maskin en smak per ventil 
medan centerventilen ger en kombination av 
de båda smakerna.  

•    När frusen glass lämnat fryskammaren får den 
påfyllning av mix från behållaren. Om nivån 
på mix är för låg, lyser en indikatorlampa på 
frontpanelen, som påminner om behovet att 
fylla på ny mix.

Grundidén för mjukglass
Mjukglass uppfanns för över 70 år sedan i USA. Sedan dess har människor överallt i världen 
njutit av denna kylda delikatess. För att göra mjukglass behöver du en mjukglass maskin, 
mjukglass mix och luft. Så här fungerar det:
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GWINs sortiment av mjukglass maskiner
Alla våra mjukglass maskiner är utrustade med Pre-cooling funktion. Detta håller mixen kall 
och fräsch medan den är i behållaren. Med Pre-cooling behöver du inte tömma och rengöra 
maskinen varje kväll. Gwin maskinerna är utrustade med en digital skärm och låg-nivå indikator 
som säkerställer att du kan upprätthålla en smidig produktion. De är också utrustade med ett 
ruggat rostfritt stål hölje.

Och kom ihåg, under en begränsad tid, medföljer 20 kartonger mjukglass mix till alla våra GWIN 
mjukglass maskiner. Detta innebär gratis mix till de första 2.160 mjukglassarna du säljer!

Nedan följer en kort förklaring till vissa vitala delar och funktioner i våra maskiner.
Pre-cooling - Detta håller oanvänd mix i behållaren till en temperatur kring +3°C för undvikande av svinn. Enheter 
utan Pre-cooling must tömmas och rengöras varje kväll. 
Luft pump - Omröring skapar i sig själv lufttillförsel (overrun) upp till 30%. En luftpump tillför ytterligare luft till 
glassen, upp till 70%.
Rostfritt stål hölje - Rostfritt är det material som föredras för professionell livsmedelutrustning på grund av dess 
hållbarhet och smidighet att rengöra.

GWIN 10
Om du behöver optimera utrymmet i 

din verksamhet är denna gravitations 

matade bänkmodell den optimala 

lösningen. Den är enkel, kompakt och 

användarvänlig. Denna modell erbjuder 

en smak och har kapacitet att tillverka 

150 strutar per timme (beroende på den 

omgivande temperaturen.

GWIN 10

Pris 75.000 kr

Hölje Rostfritt stål

Smaker 1

Volym/timme 18 l/ timme

Pre-cooling system Ja

El 220 V, 50Hz / 60Hz

Ström 1.45KW

Behållare 7L x 1

Fryscylinder 1.5L x 2

Huvud kompressor Danfoss

Nedkylning R22 / R404A / R507

Mått 703 x 497 x 802 mm

Certifikat CE

Netto vikt 120 kg
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GWIN 100
En okomplicerad, gravitations matad mjukglass maskin, 

som ger dig allt du behöver för att starta din mjukglass 

verksamhet. Denna maskin är en arbetshäst med en 

produktions kapacitet på ca 36 liter mjukglass i timmen, 

vilket motsvarar 300 strutar per timme (beroende av 

omgivande temperaturen).

GWIN 150
Om dina kunder vill ha glassen lätt och mjuk, är detta 

maskinen för dig. Denna fullutrustade modell inkluderar 

en luftpump, som skapar mjukglass med upp till 50% högre 

luftmängd jämfört med gravitations matade modeller. 

Högre luftmängd innebär inte bara mjukare glass, det 

medför också en högre vinstmarginal.

GWIN 150

Pris 85.000 kr

Hölje Rostfritt stål

Smaker 2 plus mixed

Volym/timme 38 l/timme

Pre-cooling system: ja

El 220 V, 50Hz / 60Hz

Ström 2.5KW

Behållare 6.5L x 2

Fryscylinder 1.5L x 2

Huvud kompressor Aspera / ACC

Nedkylning R22 / R404A / R507

Mått 735 x 555 x 1450 mm

Certifikat CB, CE, GOST, RoHS

Netto vikt 190 kg

GWIN 100

Pris 73.000 kr

Hölje Rostfritt stål

Smaker 2 plus mixed

Volym/timme 38 l/timme

Pre-cooling system Ja

El 220 V, 50Hz / 60Hz

Ström  2.5KW

Behållare 6.5L x 2 / (12L x 2*)

Fryscylinder 1.5L x 2

Huvud kompressor Aspera / ACC

Nedkylning R22 / R404A / R507

Mått 735 x 555 x 1335 mm

Certifikat CB, CE, GOST, RoHS

Netto vikt  166 kg

* valfri
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Historien bakom GWIN 
Alla älskar glass. Vi älskar glass lite mer än andra. Så 
vi började undra varför så få butiker i Sverige erbjuder 
äkta mjukglass.

Vi gjorde en undersökning och upptäckte att 85% av 
små till medelstora verksamheter ville sälja mjukglass, 
men inte hade råd med den höga tröskeln för 
startkostnaden. Faktum var att så många svarade oss 
att de skulle köpa en mjukglass maskin om bara priset 
var det rätta, att vi bestämde oss för att utveckla vår 
egen.

Detta är hur GWIN startade: med en vision att skapa 
mjukglass maskiner som är lika hållbara och pålitliga 
som de bästa på marknaden, trots att de är prissatta 
till en nivå som marknaden har råd med. Glass till 
folket!

Om du vill få mest värde för pengarna i form av 
mjukglass maskiner, spana efter GWIN pingvinen.

GWIN mjukglass undersökning

Säljer du glass idag?

Säljer du mjukglass?

Skulle du vilja sälja mjukglass?

Vad hindrar dig från att sälja mjukglass?

nej 6%

ja 7%

ja 94%

nej 93%

ja 62%

annat 15%

priset på mjukglass 
maskiner är för högt 85%

kanske 19%

nej 19%
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Vi hjälper dig starta och håller dig sedan igång
När du köper våra mjukglass maskiner erbjuder vi dig ett service avtal du har råd med. 
Liksom för alla mjukglass maskiner, är det bästa sättet att maximera vinsterna med GWIN, 
att se till att din maskin servas regelbundet. Detta innebär att slitna delar byts och optimal 
produktionseffektivitet tillförsäkras. 

Våra auktoriserade service partners finns i hela Sverige. De hjälper dig handgripligen med 
installation av maskinen och underhåll när du behöver det. Det är en del av vårt åtagande att 
se till så att din maskin fungerar så smidig och så lönsamt som möjligt. Fråga din GWIN sälj- 
representant om närmaste servicerepresentant och GWINs service avtal.

Betala medan du tjänar in
Vi har gjort vårt bästa för att undanröja alla hinder för dig att göra entré i denna lukrativa 
verksamhet. Vi erbjuder inte bara maskiner till en bråkdel av andra företags priser, vi erbjuder 
också möjligheten att leasa våra maskiner.

Om du godkänns av Wasa Kredit, kan du betala maskinen med pengar som du genererat från 
den. Vi har redan krattat manegen med Wasa Kredit för att du skall kunna komma igång. Fråga 
din GWIN säljrepresentant om kontaktuppgifterna till Wasa Kredit.

WASA leaseberäkning:

Modell Pris Restvärde År Leasing kostnad

GWIN 10 75.000 kr 10% 3 2.167,50 kr

75.000 kr 10% 4 1.702,50 kr

75.000 kr 10% 5 1.425,00 kr

GWIN 100 73.000 kr 10% 3 2.109,70 kr

73.000 kr 10% 4 1.657,10 kr

73.000 kr 10% 5 1.387,00 kr

GWIN 150 85.000 kr 10% 3 2.456,50 kr

85.000 kr 10% 4 1.929,50 kr

85.000 kr 10% 5 1.615,00 kr
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Vi fixar reservdelarna
I likhet med andra mjukglass maskiner, behöver din GWIN mjukglass maskin byta O-ringar  
och andra slitna delar var tredje månad för att bibehålla effektivitet och för att förhindra 
läckage. 

GWIN ersättningsdelar:
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Box 39
SE-245 21, Staffanstorp

Tel:  046-258 938
Fax: 046-239 811
www.gwin.se


