GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Produktserie: Gastro
Varenummer: 861800021
GRAM GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2 er en med et internt nettovolumen på 0 Ltr.
GRAM Gastro 07 er en serie af 1/1 GN køleborde, udstyret med sektioner, der kan tilpasses kundens
ønsker. Desuden tilbyder det meget modulære kølebord en overflod af praktiske
konfigurationsmuligheder.
Fødevaresikkert
Takket være Grams luftfordelingssystem opretholder kølebordene en konstant ensartet og korrekt
temperatur. Også i forbindelse med dør- og skuffeåbninger
Modulopbygning og Skalerbarhed
Med GRAM GASTRO 07 køleborde kan du bygge din egen arbejdsplads. Vælg din egen
kombination af bordplade, døre og skuffer, ben eller hjul, elektrisk hæv/ sænk, temperaturområder og
tilbehør.
Nem Vedligeholdelse og Service
Et kompakt kølesystem der kan trækkes ud og dermed giver nem adgang til at foretage
vedligeholdelse og service. Aftagelige og rengøringsvenlige kondensatorfiltre og tætningslister.
Høj standard inden for hygiejne
Kølebordet består næsten udelukkende af glatte overflader - det perfekte design til nem, hurtig
og grundig rengøring.
'Drip Nose' kanter på bordpladerne for at forhindre, at vand trænger ind.
Bordplader med bagkant der sikrer dit kølebord mod spild.
Fjernbar skuffe og dørpakninger for let rengøring.
Panformet inderside med afrundede hjørner for at fange væske.
Allergi sikkert
Kølebordene er lavet af nikkelfri rustfri stål
Ergonomisk og praktisk design:
Anti-tilt-hylder og skuffer med udtrækningsstop.
Ekstra lange teleskopskinner på skuffer - GN-bakker kan løftes ind og ud uden at vippe.
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Temperaturområde

+2/+12°C

Energieffektivitetsklasse

C

Rumindhold, brutto (liter)

506

Isolering (mm)

50 mm (cyclopentan)

Rumindhold, netto (liter)

287

Kølekapacitet ved -10°C (Watt)

386

Indvendig

Rustfrit stål

Klimaklasse

5

Mål B x D x H (mm)

1726 x 700 x 885/950

GN – hyldestørrelse

1/1 GN Dyb

Vægt, brutto (kg)

150

Dørtype

Isoleret dør

Kølemiddel

R290

Ben / hjul

H = 135/200 mm (L2)

GWP

3

Udvendig

Rustfri

Eltilslutning

230V, 50 Hz

Kølemiddel (kg)

0.07

Tilslutningseffekt (Watt)

389

CO2 ækvivalent (kg)

0.21

Energiforbrug Ecodesign AEC
(kWh)

1244

Udstyret med

Stainless steel solid top, 3 door
sections each with 2 stainless
shelves

