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Kjølebenk m/skuffer Metos Proff Eco
NT1200-GN3-GN3-MDU
Den kylda draglådshurtsen Metos Proff NT-1200GN3-GN3-MDU är en praktisk
arbetsbänk som samtidigt förvarar råvaror inom
bekvämt räckhåll. Metos
Proff kyl- och distributionslösningar är planerade
för olika
användningsändamål i professionella kök. De är
avsedda att fungera
antingen som fristående anordningar eller som del
av en serie som täcker
hela distributionslinjen. Proff-anordningarna gör att
köket lätt kan
omvandlas och anpassas. De erbjuder olika
komponenter som underlättar
verksamheten samt fogfri sammankoppling av
inredning och apparater.
Dessutom är de hygieniska, ergonomiska och lätta
att rengöra.
Metos Proff NT-1200-GN3-GN3-MDU kyld
draglådshurts har draglådor för sju
GN1/1-150-kärl. Lådorna har överutdragbara
teleskopskenor vilket
underlättar byte av GN-kärl och gör att det går
snabbt och smidigt att
öppna och stänga lådorna.
Draglådshurtsen är av rostfritt stål och har slät
isolerad neutral
toppskiva med rundad framkant. Kylmaskinens
temperaturområde är
+3°C...+10°C. Isolering av gjuten uretan håller
kvar den kalla luften
inuti. Den effektiva kylfläkten fördelar luften jämnt i
hela
kylutrymmet. Den kylda draglådshurtsen har
elektronisk styrning med
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digital temperaturdisplay. Panelen är indragen och
därför skyddad mot
stötar.
Enkel att rengöra tack vare den hygieniska skivan
i rostfritt stål, de
rundade innerhörnen samt draglådornas
glidskenor som kan lossas utan
verktyg. De ergonomiska plasthandtagens jämna
yta är lätt att hålla ren.
Det löstagbara filtret framför kondensatorn kan
tvättas i vatten.
Filtret håller den kalla luften i apparaten renare
och hindrar samtidigt
nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har
automatisk avfrostning och
avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp
som standard.
Draglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg.
Med draglådshurtsen
medföljer fästen för att fästa elsladden under
apparaten, vilket
underlättar rengöring av golvet under apparaten.
- kapacitet 7xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår
inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensorfilter som kan tvättas i
vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290
I LEVERANSEN INGÅR:
- fästen för elsladden
TILLBEHÖR (beställs separat):
- GN-kärl
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- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika
storlekar
- hjul (kod: 4321300)
- centralkyld enhet
- Brine-kyld apparat
Produktnummer
Produktnavn
Mål mm
(b* d * h)
Vekt
Kapasitet
Teknisk informasjon

4334002
Kjølebenk m/skuffer Metos Proff Eco NT1200-GN3GN3-MDU
1200 * 650 * 900
121,600 KG
7 x GN1/1-150
220-240 V, 10 A, 0,37 kW, 1NPE, 50 Hz
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