Ruoankuljetus- ja tarjoiluvaunu Metos Burlodge
Multigen II 400V3N OUTLET

Hinta
10 200,00 € 6 700,00 €

(alv 0%)

Tekniset tiedot
Tuotetunnus (SKU)
Tuotenimi
Mitat
Paino
Kapasiteetti
Tekninen erittely

4215781-Z15001
Ruoankuljetus- ja tarjoiluvaunu Metos Burlodge
Multigen II 400V3N OUTLET
1260 × 731 × 964 mm
162,000 kg
2x8GN1/1-65 tai 2x7GN1/1-65
400 V, 16A A, 7,8 kW, 3N, 50 Hz

Kuvaus
Messupalautus.
Hajautettuun jakeluun tarkoitettu ruoan kuljetus- ja tarjoiluvaunu, joka soveltuu sekä cookserve (kuljetus ja tarjoilu lämpimänä pian kypsennyksen jälkeen) että cook-chilltoimintatapaan (aiemmin kypsennetty ja jäähdytetty ruoka kuumennetaan
tarjoilulämpötilaan).
Vaunu täyttää MMM:n asetuksen 28/2009 kylmän ja lämpimän ruoan lämpötilavaatimukset,
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jotka koskevat ruoan säilytystä, jäähdytetyn r
uoan kuumentamista, kuljetusta ja tarjoilua. Vaunussa on vierekkäin kaksi erillistä tilaa
ruoalle: kuumennustila ja neutraalitila. N
eutraali tila tai molemmat tilat voidaan varustaa jäähdytystekniikalla (tehdaslisävaruste
erillishintaan), jolloin vaunu soveltuu co
ok-chill -toiminnan kylmäsäilytykseen.
Kuumennustila (vasemmalla puolella)
kapasiteetti 8 x GN1/1-65 (johdeväli 74 mm) tai 7 x GN1/1-65 (johdeväli 83 mm)
kiertoilmakuumennus asteen tarkkuudella, max. lämpötila-asetus +170 °C. Tila jaettavissa
ilmanohjauspellillä kahteen eri lämpötilaalueeseen jaolla 5+2 tai 3+4.
voidaan varustaa erillishintaan saatavalla jäähdytystoiminnolla ruoan säilyttämiseksi
kylmänä ennen kuumennusta
soveltuu mainiosti mm. pääruoka-aineille, energialisäkkeille, dieeteille, rakennemuutetuille
ruoille jne.
Neutraalitila (oikealla puolella)
kapasiteetti 8 x GN1/1-65 (johdeväli 74 mm) tai 7 x GN1/1-65 (johdeväli 83 mm)
voidaan varustaa erillishintaan saatavalla jäähdytystekniikalla ruoan säilyttämiseksi
kylmänä (kiertoilmapuhallus, lämpötilan aset
usalue +0 °C - +12 °C)
soveltuu mainiosti mm. salaateille, jälkiruoillle, leikkeleille, maitotaloustuotteille, välipaloille
jne.
Vaunun kansitaso
lämmin tarjoilutaso (lämpötila-alue +50 °C - +90 °C)
suojakaide ruostumattomasta teräksestä kolmella sivulla
soveltuu sekä itsepalvelu- että palvelubuffettarjoiluun
erillishintaan saatavilla ylätaso, jossa mm. toimintopaneeli, valot ja pisarasuoja sekä lisätaso
mm. lautasille ja aterimille
Vaunun yleisiä ominaisuuksia:
rakenne ruostumatonta terästä, pohjalevy alumiinia
erinomainen energiatehokkuus: saumattomissa kammioissa ja ovissa on kauttaaltaan 30
mm:n injektoitu polyuretaanieristys, joka pitää
lämmön ja kylmän sisällä. Pintalämpötila alle +40 °C
kuminen törmäyssuoja kiertää kokonaan vaunun ympäri
kolme ohjelmapaikkaa, joissa valittavissa lämpötila- ja ohjelma-aika. Esiasetetun ohjelman
käynnistys yhdellä napin painalluksella.
Ohjelma käynnistyy tarvittaessa myöhemmin haluttuna ajankohtana. Esimerkiksi
päiväkodeissa puuroainekset (neste+hiutaleet) voidaan
säilyttää kylmässä yön yli, ohjelma käynnistyy haluttuun aikaan ja aamulla puuro on
oikeaan aikaan valmista tarjoiltavaksi
digitaalinen näyttö, jossa molempien puolien senhetkinen lämpötila ja jäljellä oleva ohjelmaaika ja summeri ohjelman päätyttyä
neljä tai kuusi kumipyörää, joista kaksi pakko-ohjaavaa ja kaksi jarrullista 360° kääntyvää,
takaavat kevyen ja näppärän liikuttelu
n ahtaissakin paikoissa. Saatavilla erilaisia pyöriä kooltaan 100-200 mm. Vaaleat pyörät
eivät jätä jälkiä lattiaan.
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kuluvat osat, kuten oven tiivisteet ja pyörät on helppo vaihtaa, mikä pienentää
huoltokustannuksia
Pakolliset tilattavat vakiovarusteet:
sähköliitäntäpaketti (pistoke tai kaapeli)
oven kahva (saatavilla myös avaimella lukittavana)
pyörät (eri vaihtoehtoja)
GN-siirtokasetit kuumennus- ja neutraalitilaan
toimintopaneeli oven viereen
Lisävarusteet:
jäähdytystoiminto (neutraalitila tai molemmat)
irrotettava tasohylly vaunun päätyyn (saatavilla myös roskapussinpidikkeellä)
alaskäännettävä tarjotintaso vaunun pitkälle sivulle
Dolly-siirtovaunu GN-siirtokasettien kuljettamiseen ravintokeskuksen ja tarjoilupisteen
välillä vaunun pysyessä paikallaan tarjoilu
pisteessä
GN-siirtokasetit
siirtokasettien suojahuput
GN1/1-ritilät
värillinen lisäpaneeli
vetoaisa
lautasteline ja aterinteline ylätarjoilutasolle
Bwise-omavalvontaohjelma (HACCP) ja erillinen lämpötilamittari
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