Ruoankuljetusvaunu Metos Termia 1500 HN 125 mm
kokoisilla pyörillä OUTLET

Hinta
3 293,00 € 980,00 €

(alv 0%)

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

3756378-Z20001
Ruoankuljetusvaunu Metos Termia 1500 HN 125
mm kokoisilla pyörillä OUTLET
540 × 907 × 1456 mm
95,000 kg
14 x GN1/1-65
230 V, 3,5 A, 0,83 kW, 1NPE

Kuvaus
Projektipalautus.
Paljon projekteissa kiertänyt. Käytön jäljet näkyvät.
Metos Termia 1500 HN on tehokkaasti lämpöeristetty ruoankuljetusvaunu,
jota voidaan käyttää monipuolisesti kuljetukseen ja säilytykseen. Tässä
mallissa on oma lämmityselementti, joka takaa hallitut
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säilytysolosuhteet puhaltamalla lämmintä ilmaa tasaisesti koko vaunuun.
Lämmönsäätö on portaaton välillä +20...+90°C. Muotoon valettu
polyuretaanieristys ja tiiviisti sulkeutuvat ovi parantavat vaunun
energiatehokkuutta ja pienentävät ympäristöön säteilevät hukkalämmön
määrää. Tässä mallissa on kevyesti rullaavat 125 mm pyörät.
Termia-vaunuihin on saatavilla myös paremmin pitkiin kuljetusmatkoihin,
ulkotiloissa siirtelyyn ja autokuljetuksiin soveltuvat 160 ja 200 mm
pyörät.
Vaunun suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppoon
puhdistettavuuteen. Pikalukittavat johteet on helppo irrottaa pesua
varten. Auki-asentoon lukittuva ovi ja helposti irrotettava
lämmityselementti mahdollistavat sen, että vaunu voidaan pestä myös
vaunupesukoneessa. Vankan runkorakenteen, alaosassa olevan törmäyssuojan
ja yläosaa kiertävän kaiteen ansiosta vaunu täyttää erinomaisesti myös
autokuljetusten asettamat vaatimukset. Kattokaide toimii työntökahvana
ja mahdollistaa vaunun yläosan hyödyntämisen esimerkiksi
kuljetuslaatikkojen kuljetustilana.
kapasiteetti 14 x GN 1/1-65
soveltuu GN 1/3, 2/3, 1/2 ja 1/1-astioille
sisä- ja ulkopinnat ruostumatonta terästä
turvalliset c-profiilijohteet, ruostumatonta terästä, johdeväli 78 mm
tehokas kiertoilmapuhallus, digitaalinen näyttö
portaaton lämpötilansäätö +20°C..+90°C, 1,5m kierrekaapeli
saumaton, muotoon valettu polyuretaanieristys
ovessa helposti vaihdettava tiiviste ja pikalukituslaite
oven magneetti pitää sen tukevasti auki myös vaunupesukoneessa
kevyesti rullaavat, kuulalaakeroidut 125 mm kumipyörät
kaksi jarrullista ja kaksi kiinteää pyörää, runkorakenne ruostumatonta
terästä
törmäyssuojan runko ruostumatonta terästä, ulkopinnassa PVC-muovia
oleva suojus, joka ei jätä jälkiä pintoihin
LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
GN1/1-100-johteet
TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):
160 tai 200 mm pyörät
keskusjarru (saatavissa 160 mm pyörille)
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