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Etu osastosi
tarjoilutiimille
Ruoankuljetus- ja tarjoiluvaunu

High Quality Service

Smart Design

Dual Oven
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Johdanto

Multigen on monipuolinen vaunu, joka on 
suunniteltu Cook-Serve, Cook-Chill ja Cook-
Freeze -ruoanjakeluun. Sen kestävä rakenne, 
toiminnallisuus ja monipuolisuus tarjoavat 
välittömän edun jokaiselle toimintatavalle. 
Multigen on kehitetty lämmittämään 
sekä astioihin valmistettuja, että valmiiksi 
lautaselle annosteltuja ruokia, jotta 
ruoan voi annostella ja tarjota lähempänä 
asiakasta. Erinomainen suorituskyky yhdistyy 
turvallisiin ja tehokkaisiin ratkaisuihin, 
vastaten kovimpiakin päivittäisiä käytännön 
vaatimuksia, johtaen täydelliseen ruoan 
laatuun, lämpötilaan ja esillepanoon. Se on 
Multigen, Burlodgelta. 

Suunniteltu ruoankuljetukseen



6 Burlodge. Together, We Work.

Tarkoitettu 
liikkumaan

Kokemus käyttäjäystävällisten laitteiden 
suunnittelusta auttaa ymmärtämään 
käyttäjien toimintatapoja ja asiakkaiden 
tarpeita. Kestävän ja kevyen rakenteen 
lisäksi Multigenin ergonomiset ominaisuudet 
takaavat sujuvan liikuteltavuuden ja 
ohjattavuuden pyörien ainutlaatuisten 
sijaintien ansiosta. Ohjauspaneeli on sijoitettu 
silmien tasolle, nopeasti silmäiltäväksi. 
Tyylikäs yläosa maksimoi työtason tilan ja 
mahdollistaa 360 asteen näkyvyyden. Yläosa 
voidaan tilata lämmityksellä ja valaistuksella, 
korostaen ruoan esillepanoa. 

Ergonomia

Smart Design

Kaikki neljä kulmaa näkyvillä  
törmäysten välttämiseksi
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Kaksoisuunitekniikka mahdollistaa 
korkeamman ja matalamman lämpötilan 
samassa kammiossa.

Dual Temperature Oven

Täydellistä, joka kerta
Innovatiivinen muotoilumme tarjoaa täydellisen 
ruoan lämpötilan ja esillepanon. Älykkäät säätimet 
mahdollistavat jakamaan lämpötilan tarkasti 
yhdessä lämmityskammiossa sekä herkkien että 
tiheiden ruokien lämmitykseen samanaikaisesti. 
Jakajalla voi säätää osiota eri kokoon. Jäädytettyjä 
ja jäähdytettyjä ruokia voi työstää samanaikaisesti. 
Myös turvallisuuden yksityiskohtia on huomioitu, 
kuten suojaava ilmaverho, joka rajoittaa kuuman ilman 
määrää avattaessa ovi.

Muihin ominaisuuksiin kuuluu hyvä eristys 
lämpöhäviön minimoimiseksi ja energiakulutuksen 
vähentämiseksi. Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu ovi kääntyy 180 astetta. Oven ollessa 
auki hälytys varoittaa käyttäjää varmistamaan ettei 
ruoan lämpötila vaarannu. Tällaiset ominaisuudet ovat 
luontaisia suunnitellessamme laitteita Burlodgella.

Dual Oven

Suojaava ilmaverho
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HACCP hallinta ja Online-seuranta

Yhteydet  
ja hallinta

WiFi- tai LAN -yhteydellä voidaan vaivatta 
etäohjata vaunuja tehokkaan pilvipohjaisen 
sovelluksen, BCloudin kautta. Tämä 
tarjoaa reaaliaikaista tietoa pitämällä 
keittiöhenkilökunnan tietoisena vaunun 
avaintoiminnoista, kuten jaksoista, start/
stop-toiminnoista ja hälytyksistä. Tiedot 
voidaan myös manuaalisesti ladata 
älykortille. Hallittaessa täydellisesti 
vaunun käyttöä, ilmoitukset   lämpötilan 
noudattamatta jättämisistä sekä korjaavista 
toimenpiteistä on nähtävissä lähetettävässä 
keittiössä.

Ohjauspaneeli

• Kolme lämmitysjaksoa kosketusnäytöllä 
• Monitoimi kosketusnäyttö (ruoan tiedot,  

kellon asettaminen, puhdistusjakso, 
yläosan lämmitys ja valot)

• LCD-näyttö näyttää käynnissä olevan 
jakson, ajan ja lämpötilat

• Äänimerkki, joka ilmaisee jakson 
päättymisestä

• Virhekoodin näyttö
• BCloud HACCP -ohjausjärjestelmä
• Lepotila ja automaattinen 

käynnistystoiminto automaattisella 
kesäajan vaihdolla

• Pesuohjelma
• Ruoan tarjoilulämpötilan tallennus 

Minkä tahansa Multigen-mallin valitset, se 
sisältää seuraavat ominaisuudet: 
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1. Tarjotintaso 
aterintelineaukoilla

2. Mausteastia ja 
lautasteline

3.Sivutaso ja  
roskapussiteline

4. Ruoan lämpötilamittari 6. Irrotettavat johteikot 
helppoon puhdistukseen

5. Vetoaisa (vain neljän 
pyörän kokoonpanolla)

Lisävarusteet ja -tarvikkeet
Mikäli haluat maksimoida Multigen-vaunusi toimivuuden, tarjoamme valikoiman 
lisävarusteita:

Lisävarusteet & -tarvikkeet

7. Neljä tai kuusi pyörää  
ja keskusjarru  

ruostumattomasta teräksestä

8. Kansikaide  
kolmelle sivulle,  

ilman pisarasuojaa
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Dolly-siirtojohteikko

Dolly-siirtojohteikko toimii osana 
keittiön ja asiakkaan välillä, vähentäen 
kustannuksia, helpottaen kuljetusta ja 
tasoittaen jokaista toiminnan vaihetta. 
Kevyt, kestävä ja edullinen vaihtoehto 
mahdollistaen ruoan lataukseen 
keittiössä ja siirtoon siirtojohteikkoon, 
joka telakoidaan vaunuun vastaanotto 
päässä. Automaattiset toiminnot 
käynnistävät esiohjelmoidut jaksot, 
mikä edistää toiminnan joustavuutta ja 
mahdollistaa tekemään valmistelutöitä 
etukäteen. Kahdella johteikolla keräys 
ja pakkaus voidaan suorittaa yhdessä 
vuorossa kahden sijaan. Multigen-
vaunun liikkumisen rajoittaminen 
pidentää sen käyttöikää ja vähentää 
ylläpitokustannuksia. 

Multigen XS/S

Multigen M

Multigen L

1425
 mm

1425
 mm

1256
 mm

1506 
mm

728
 mm

1425
 mm

Smart Design
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Sopiva vaunu ruokapalvelullesi Smart Design

Multigen-sarja

200 mm

910 mm

728
 mm

340
 mm

Älykkäästi suunnitellun ja kestävästi 
rakennetun Multigen-sarjan ruostumaton 
teräs runko on luotettavan vankka ja erittäin 
kevyt. Vankan rungon ympäröi kumipuskuri, 
joka hallitsee päivittäisiä kiireisen toiminnan 
tarpeita samalla kun sujuvasti pyörivät, 
neljä Ø160 mm jälkiä jättämätöntä 
pyörää ylläpitävät ohjattavuutta. Neljä 
ergonomisesti suunniteltua, upotettua 
kahvaa ja helposti käytettävissä oleva 
suojattu pistokepidike yhdistävät 
käyttömukavuuden.

GN 1/1 kapasiteetti & johdeväli

MULTIGEN XS MULTIGEN S MULTIGEN M
MULTIGEN M

LAUTASLÄMMITIN
MULTIGEN L

Uunin kapasiteetti

4 x GN 1/1
77 mm

7 x GN 1/1
82 mm

7 x GN 1/1
82 mm

7 x GN 1/1
82 mm

7 + 7 x GN 1/1
82 mm

- 8 x GN 1/1
71.5 mm

8 x GN 1/1
71.5 mm

8 x GN 1/1
71.5 mm

8 + 8 x GN 1/1
71.5 mm

Kylmäkaapin kapasiteetti

2 x GN 1/1
86 mm

7 x GN 1/1
82 mm

7 x GN 1/1
82 mm

4 x GN 1/1
70 mm

-

3 x GN 1/1
57 mm

8 x GN 1/1
71.5 mm

8 x GN 1/1
71.5 mm - -

Lautaslämmitin - - - √ -

Jännite Teho ja ampeerit

220/240V 50Hz 1P/N/E
3.1 KW

12.9A

3.1 KW

12.9A

3.1KW

12.9A

3.1KW

12.9A

2 X 2.6KW

2 X 11A

380/400V 50Hz 3P/N/E
4KW

7A

7.5 KW

10A

7.5KW

12A

7.5KW

12A

2 X 7.6KW

2 X 12.5A
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Multigen-sarja
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Metos Oy Ab
Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. 0204 3913 

www.metos.fi


