Kylmävetolaatikosto Metos Proff Eco
SK-1200-GN3-GN3-MDU, kansitasoton OUTLET

Hinta
3 533,00 € 2 180,00 €

(alv 0%)

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

4334062-Z20001
Kylmävetolaatikosto Metos Proff Eco
SK-1200-GN3-GN3-MDU, kansitasoton OUTLET
1200 × 650 × 900 mm
120,610 kg
7 x GN1/1-150
220-240 V, 10 A, 0,37 kW, 1NPE, 50 Hz

Kuvaus
Projektipalautus
Kansitasoton kylmävetolaatikosto Metos Proff SK-1200-GN3-GN3-MDU toimii
kätevänä työpöytänä tarjoten samalla vetolaatikoista raaka-aineet käden
ulottuville. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu
ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko
yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana.
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Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia
elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettä
vyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa
puhdistettavuutta.
Metos Proff SK-1200-GN3-GN3-MDU -kylmävetolaatikostossa on vetolaatikot
seitsemälle GN1/1-150 -astialle. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon avaamisesta ja
sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa laitteessa on sileä,
eristetty, 18 mm paksu neutraali taso. Kylmäkoneen lämpötilan säätöalue
on +3°C...+10°C. Valettu uretaanieriste pitää kylmän ilman laitteen
sisällä ja tehokas kylmäpuhallus jakaa sen tasaisesti kaikkialle
kalusteessa. Kylmävetolaatikostossa on elektroninen ohjaus
digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin
törmäyksiltä suojassa.
Laitteen pyöristetyt sisänurkat sekä ilman työkaluja irrotettavat
vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta.
Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää
puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin
pitää laitteessa kylmän ilman puhtaampana ja estää samalla koneikkoa
likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden
haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Vetolaatikoiden tiivisteet
ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmävetolaatikoston mukana
toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan,
mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.
työpöydän alle sijoitettava kylmävetolaatikosto
kapasiteetti 7xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly
toimitukseen)
ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
lämpötilan säätöalue +3°C... +10°C
digitaalinen lämpötilan näyttö
elektroninen ohjaus
rakenne ruostumatonta terästä
valettu uretaanieriste
irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
helposti vaihdettavat tiivisteet
kiinteä kylmäkone laitteen oikealla puolella
säätöjalat +20...-45 mm
kylmäaine R290
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi
LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
GN-astiat
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sisäpohja vetolaatikkoon
vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille
pyörät (koodi: 4321300)
keskuskylmäliitäntäinen laite
Brine-jäähdytteinen laite
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