SZAFY CHŁODNICZE

Fabryka Maszyn
Gastronomicznych

SZAFY CHŁODNICZE
I MROŹNICZE
sterowanie cyfrowe
z wyświetlaczem temperatury

zamek

wyłącznik wentylatora
po otwarciu drzwi
- oszczędność energii
- mniejsze straty zimna

wymuszony
obieg powietrza
(wentylator)

bogate wyposażenie standardowe
- 5 rusztów (szafy 700 L)
- 10 rusztów (szafy 1400 L)
demontowana magnetyczna
uszczelka drzwi

nogi regulowane,
nierdzewne
(kółka w opcji)

Wykonana ze stali nierdzewnej, wnętrze z blachy aluminiowej.
Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie).
Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodniczy grzałką.
Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
Izolacja poliuretanowa 60 mm.
Drzwi otwierane na prawą stronę (możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi).
W szafach mroźniczych – grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzaniem do ościeżnicy.

szafy
CHŁODNICZE
model

CMR1101-070GP

CMF1101-140GP

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

700 x 895 x 2040 mm

1400 x 895 x 2040 mm

wymiary wew. [dł. x szer. x wys.]

576 x 690 x 1516 mm

1276 x 690 x 1516 mm

zasilanie

230 V

230 V

moc

0,55 kW

0,8 kW

pojemność

700 L

1400 L

zakres temperatury

-1 ÷ +10°C

-1 ÷ +10°C

temperatura otoczenia

+43°C

+43°C

cena netto

4 193 zł/szt.

6 949 zł/szt.

model

FMR1101-070GP

FMF1101-140GP

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

700 x 895 x 2040 mm

1400 x 895 x 2040 mm

wymiary wew. [dł. x szer. x wys.]

576 x 690 x 1516 mm

1276 x 690 x 1516 mm

zasilanie

230 V

230 V

moc

0,7 kW

1,05 kW

pojemność

700 L

1400 L

zakres temperatury

-14 ÷ -21°C

-14 ÷ -21°C

temperatura otoczenia

+43°C

+32°C

cena netto

5 272 zł/szt.

7 787 zł/szt.

model

CMR1101-070GP
FMR1101-070GP

CMF1101-140GP
FMF1101-140GP

ilość rusztów w standardzie na szafę

5 szt.
(GN2/1 650 x 530 mm)

10 szt.
(GN2/1 650 x 530 mm)

ilość prowadnic w standardzie na szafę

5 kpl.

10 kpl.

szafy
MROŹNICZE

wyposażenie
STANDARDOWE oraz OPCJONALNE

zamek
kółka
- standard;

- opcja

SZAFY CHŁODNICZE
I MROŹNICZE
stal nierdzewna AISI 304
sterowanie cyfrowe
z wyświetlaczem temperatury
zamek
wyłącznik wentylatora
po otwarciu drzwi
- oszczędność energii
- mniejsze straty zimna
wymuszony
obieg powietrza
(wentylator +
kanał nawiewny)
- równomierny rozkład temp.
- lepsze parametry chłodzenia

demontowane nośniki
prowadnic półek
- łatwe utrzymanie czystości

samodomykające się drzwi
o
(przy otwarciu drzwi <90 )
- mniejsze straty zimna
bogate wyposażenie
standardowe
- 5 rusztów (szafy 515 L, 700 L)
- 10 rusztów (szafy 1400 L)

demontowana magnetyczna
uszczelka drzwi

zagłębione dno komory

nogi regulowane,
nierdzewne
(kółka w opcji)
szafa w wersji malowanej
proszkowo na kolor biały (opcja)

Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie).
Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy grzałką.
Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
Izolacja poliuretanowa 60 mm.
Drzwi otwierane na prawą stronę (możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi).
W szafach mroźniczych – grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzaniem do ościeżnicy.
Możliwość wykonania szafy w wersji malowanej proszkowo na kolor biały.

szafy
CHŁODNICZE
model

CMR1101-062GG

CMR1101-070GG

CMF1101-140GG

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

615 x 895 x 2040 mm

700 x 895 x 2040 mm

1400 x 895 x 2040 mm

wymiary wew. [dł. x szer. x wys.]

491 x 690 x 1524 mm

576 x 690 x 1524 mm

1276 x 690 x 1524 mm

zasilanie

230 V

230 V

230 V

moc

0,55 kW

0,55 kW

0,8 kW

pojemność

515 L

700 L

1400 L

zakres temperatury

-1 ÷ +10°C

-1 ÷ +10°C

-1 ÷ +10°C

temperatura otoczenia

+43°C

+43°C

+43°C

cena netto

5 333 zł/szt.

5 672 zł/szt.

8 310 zł/szt.

model

FMR1101-062GG

FMR1101-070GG

FMF1101-140GG

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

615 x 895 x 2040 mm

700 x 895 x 2040 mm

1400 x 895 x 2040 mm

wymiary wew. [dł. x szer. x wys.]

491 x 690 x 1524 mm

576 x 690 x 1524 mm

1276 x 690 x 1524 mm

zasilanie

230 V

230 V

230 V

moc

0,7 kW

0,7 kW

1,05 kW

pojemność

515 L

700 L

1400 L

zakres temperatury

-14 ÷ -21°C

-14 ÷ -21°C

-14 ÷ -21°C

temperatura otoczenia

+43°C

+43°C

+32°C

cena netto

6 450 zł/szt.

6 752 zł/szt.

9 030 zł/szt.

szafy
MROŹNICZE

wyposażenie
STANDARDOWE oraz OPCJONALNE
model

CMR1101-062GG
FMR1101-062GG

CMR1101-070GG
FMR1101-070GG

CMF1101-140GG
FMF1101-140GG

ilość rusztów w standardzie na szafę

5 szt.
(445 x 650 mm)

5 szt.
(GN2/1 650 x 530 mm)

10 szt.
(GN2/1 650 x 530 mm)

ilość prowadnic w standardzie na szafę

5 kpl.

5 kpl.

10 kpl.

1)

1)

zamek
oświetlenie
kółka
ruszty nierdzewne
alarm dźwiękowy otwartych drzwi
rejestrator temperatury
prowadnice pod tace cukiernicze

nd.

przegroda pionowa

nd.

szafa malowana proszkowo biała (RAL 9010)
1)

dostępne wyłącznie dla szaf chłodniczych;

- standard;

- opcja, nd. - niedostępne.

nd.

1)

SZAFY CHŁODNICZE
PRZESZKLONE
stal nierdzewna AISI 304
sterowanie cyfrowe
z wyświetlaczem temperatury

zamek

wymuszony
obieg powietrza
(wentylator +
kanał nawiewny)
- równomierny rozkład temp.
- lepsze parametry chłodzenia
bogate wyposażenie
standardowe
- 5 rusztów (szafy 515 L, 700 L)
- 10 rusztów (szafy 1400 L)

wyłącznik wentylatora
po otwarciu drzwi
- oszczędność energii
- mniejsze straty zimna

demontowane nośniki
prowadnic półek
- łatwe utrzymanie czystości

samodomykające się drzwi
o
(przy otwarciu drzwi <90 )
- mniejsze straty zimna

rama skrzydła drzwi izolowana,
szkło hartowane, trójwarstwowe
(ciepłochronne)
demontowana magnetyczna
uszczelka drzwi

zagłębione dno komory

nogi regulowane,
nierdzewne
(kółka w opcji)
szafa w wersji malowanej
proszkowo na kolor biały (opcja)

Wnętrze ze stali nierdzewnej polerowanej – dla lepszej prezentacji produktów.
Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie).
Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy grzałką.
Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
Izolacja poliuretanowa 60 mm.
Drzwi otwierane na prawą stronę (możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi).
Możliwość wykonania szafy w wersji malowanej proszkowo na kolor biały.

szafy
CHŁODNICZE
PRZESZKLONE
model

CMT1111-062GG

CMT1111-070GG

CMH1111-140GG

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

615 x 895 x 2040 mm

700 x 895 x 2040 mm

1400 x 895 x 2040 mm

wymiary wew. [dł. x szer. x wys.]

491 x 690 x 1524 mm

576 x 690 x 1524 mm

1276 x 690 x 1524 mm

zasilanie

230 V

230 V

230 V

moc

0,55 kW

0,55 kW

0,8 kW

pojemność

515 L

700 L

1400 L

zakres temperatury

-1 ÷ +10°C

-1 ÷ +10°C

-1 ÷ +10°C

temperatura otoczenia

+32°C

+32°C

+32°C

cena netto

5 578 zł/szt.

6 206 zł/szt.

10 028 zł/szt.

wyposażenie
STANDARDOWE oraz OPCJONALNE
model

CMT1111-062GG

CMT1111-070GG

CMH1111-140GG

ilość rusztów w standardzie na szafę

5 szt.
(445 x 650 mm)

5 szt.
(GN2/1 650 x 530 mm)

10 szt.
(GN2/1 650 x 530 mm)

ilość prowadnic w standardzie na szafę

5 kpl.

5 kpl.

10 kpl.

zamek
oświetlenie
kółka
ruszty nierdzewne
alarm dźwiękowy otwartych drzwi
rejestrator temperatury
prowadnice pod tace cukiernicze

nd.

przegroda pionowa

nd.

szafa malowana proszkowo biała (RAL 9010)
- standard;

- opcja, nd. - niedostępne.

nd.

SZAFY
DWUTEMPERATUROWE
niezależne agregaty
dla każdej z komór

stal nierdzewna AISI 304

sterowanie cyfrowe
z wyświetlaczem temperatury

wyłącznik wentylatora
po otwarciu drzwi
- oszczędność energii
- mniejsze straty zimna

wymuszony
obieg powietrza
(wentylator +
kanał nawiewny)
- równomierny rozkład temp.
- lepsze parametry chłodzenia

demontowane nośniki
prowadnic półek
- łatwe utrzymanie czystości

bogate wyposażenie
standardowe
- 4 ruszty (po 2 na komorę)

samodomykające się drzwi
(przy otwarciu drzwi <90 o)
- mniejsze straty zimna

demontowana magnetyczna
uszczelka drzwi

zagłębione dno komory

zamek

nogi regulowane,
nierdzewne
(kółka w opcji)
szafa w wersji malowanej
proszkowo na kolor biały (opcja)

Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie).
Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodniczy grzałką.
Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
Izolacja poliuretanowa 60 mm.
Drzwi otwierane na prawą stronę (możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi).
Dodatkowo w szafie chłodniczo - mroźniczej SMR2101-070GG:
- grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzaniem do ościeżnicy (dot. komory mroźniczej),
- górna komora chłodnicza, dolna komora mroźnicza.
Możliwość wykonania szafy w wersji malowanej proszkowo na kolor biały.

szafy
DWUTEMPERATUROWE
model

TMR2101-070GG

SMR2101-070GG

rodzaj/typ

chłodniczo - chłodnicza

chłodniczo - mroźnicza

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

700 x 895 x 2040 mm

700 x 895 x 2040 mm

wymiary wew. [dł. x szer. x wys.]

2x 256 x 690 x 704 mm

2x 256 x 690 x 704 mm

zasilanie

230 V

230 V

moc

0,95 kW

0,95 kW

pojemność

2 x 330 L

2 x 330 L

zakres temperatury

-1 ÷ +10/-1 ÷ +10°C

-1 ÷ +10/-14 ÷ -21°C

temperatura otoczenia

+43°C

+43°C

cena netto

8 669 zł/szt.

9 052 zł/szt.

model

TMR2101-070GG

SMR2101-070GG

ilość rusztów w standardzie na szafę

4 szt.
(GN2/1 650 x 530 mm)

4 szt.
(GN2/1 650 x 530 mm)

ilość prowadnic w standardzie na szafę

4 kpl.

4 kpl.

wyposażenie
STANDARDOWE oraz OPCJONALNE

zamek
1)

oświetlenie
kółka
ruszty nierdzewne
alarm dźwiękowy otwartych drzwi
rejestrator temperatury
prowadnice pod tace cukiernicze
szafa malowana proszkowo biała (RAL 9010)
1)

dostępne wyłącznie dla komory chłodniczej;

- standard;

- opcja.

SZAFA CHŁODNICZA
NA RYBY
stal nierdzewna AISI 304
sterowanie cyfrowe
z wyświetlaczem temperatury
zamek
chłodzenie grawitacyjne
wymiennikami umieszczonymi
w ścianach bocznych

bogate wyposażenie
standardowe
- 7 pojemników
na ryby, z pokrywami
- 7 wkładów
perforowanch

samodomykające się drzwi
(przy otwarciu drzwi <90 o)
- mniejsze straty zimna

demontowane nośniki
prowadnic półek
- łatwe utrzymanie czystości

demontowana magnetyczna
uszczelka drzwi

nogi regulowane,
nierdzewne
(kółka w opcji)

Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
Izolacja poliuretanowa 60 mm.
Drzwi otwierane na prawą stronę.
W dnie komory znajduje się korek spustowy.
Maksymalny załadunek: 200 kg.

model

CMR1103-070GG

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

700 x 895 x 2040 mm

wymiary wew. [dł. x szer. x wys.]

576 x 690 x 1524 mm

zasilanie

230 V

moc

0,65 kW

pojemność

700 L

zakres temperatury

-1 ÷ +1°C

temperatura otoczenia

+43°C

cena netto

9 464 zł/szt.

wyposażenie
STANDARDOWE oraz OPCJONALNE
model

CMR1103-070GG

ilość pojemników z pokrywą i wkładem perforowanym na szafę

7 szt.
(600 x 400 x 160 mm)

ilość prowadnic w standardzie na szafę

7 kpl.

zamek
kółka
alarm dźwiękowy otwartych drzwi
rejestrator temperatury
- standard;

- opcja.

SZAFA MROŹNICZA
DO LODÓW
dwa wyłączniki
- wentylatora wymuszającego obieg powietrza
- agregatu (praca ciągła)
stal nierdzewna AISI 304

sterowanie cyfrowe
z wyświetlaczem temperatury

zamek
grawitacyjny
lub wymuszony
obieg powietrza
oraz kanał nawiewny

samodomykające się drzwi
o
(przy otwarciu drzwi <90 )
- mniejsze straty zimna

bogate wyposażenie standardowe
- 9 rusztów
demontowana magnetyczna
uszczelka drzwi

duża pojemność
(54 pojemniki 5 L, 360 x 165 x 120 mm)

demontowane nośniki
prowadnic półek
- łatwe utrzymanie czystości

korek spustowy
w dnie komory
nogi regulowane,
nierdzewne

Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
Izolacja poliuretanowa 60 mm.
Drzwi otwierane na prawą stronę.
Maksymalny załadunek: 54 pojemniki do lodów 5 L, o wymiarach 360 x 165 x 120 mm.
Maksymalne obciążenie półki: 30 kg.
Pojemniki na lody nie znajdują się w wyposażeniu szafy.

model

FLR1102-070HG

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

700 x 1010 x 2040 mm

wymiary wew. [dł. x szer. x wys.]

576 x 800 x 1516 mm

zasilanie

230 V

moc

1,0 kW

pojemność

700 L

zakres temperatury

-24 ÷ -10°C

temperatura otoczenia

+32°C

cena netto

7 985 zł/szt.

wyposażenie
STANDARDOWE oraz OPCJONALNE
model

FLR1102-070HG

ilość pojemników z pokrywą i wkładem perforowanym na szafę

9 szt.
(530 x 760 mm)

ilość prowadnic w standardzie na szafę

9 kpl.

zamek
alarm dźwiękowy otwartych drzwi
rejestrator temperatury
- standard;

- opcja.
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