Cam GoBox 4060
®
®

Geïsoleerde
Geïsoleerde wagen
wagen voor
voor vervoer
vervoer van
van bakkerijmanden,
bakkerijmanden,
bakplaten
bakplaten en
en bladen
bladen van
van 60x40
60x40 cm
cm

Cam GoBox 4060 – Multifunctionele voorlader
®

STAPELBAAR
Cam GoBoxes passen in elkaar en
zijn ook stapelbaar met producten
van andere vooraanstaande merken.

HANTERING AAN 4 ZIJDEN
Slim ontworpen geïntegreerde
handvatten langs de bovenzijde
van de voorladers voor gemakkelijk
dragen aan alle vier de kanten.

UNIEK ONTWERP
Compartiment voor koelelement of
warmhoudelement bevindt zich op de
achterwand aan de binnenkant, waardoor
condensdruppels van de bovenkant
worden voorkomen en de temperatuur
overal in het transportsysteem
gelijkmatig wordt verdeeld.

EENVOUDIG TE IDENTIFICEREN
Een ingebouwde etikethouder houdt
plastic menulabels op hun plaats voor
eenvoudige identificatie of doorsturen
van de inhoud. StoreSafe etiketten zijn
ook geschikt voor Cam GoBoxes.

PROBLEEMLOOS OPENEN EN SLUITEN
De deuren zijn door afgeschuinde
randen gemakkelijk te sluiten en
te vergrendelen.

VOLLEDIGE 270˚ TOEGANG
Duurzame scharnieren en grendels
zorgen dat de deur 270˚ open klapt en
veilig aan de zijkant van de voorlader
blijft voor gemakkelijke toegang tot de
opgeslagen producten. Grendels houden
de deur veilig dicht tijdens het transport.

Warme opslag

DRUPPELWEREND
Geïntegreerde condensatiebarrière
houdt voorladers druppelbestendig.




87˚C

85,6˚C

84,4˚C

82,8˚C

81,2˚C

Begintemperatuur

1 uur

2 uur

3 uur

4 uur

Koude opslag
0,3˚C
Begintemperatuur

De multifunctionele voorlader is
beschikbaar met niet-ingegoten
rails, waardoor de gebruiker de
flexibiliteit heeft om kratten van
60 x 40 cm van verschillende
diepten te laden.

Lichtgewicht,
Vervaardigd uit
EPP (geëxpandeerd
polypropyleen)- een
milieuvriendelijk,
hoogwaardig
schuimmateriaal.

Multifunctionele transportsystemen
met niet-ingegoten rails voor
bakkerijen zijn ontworpen voor het
vervoer van bakkerijkratten van
60 x 40 cm gevuld met verpakte,
herverpakte of bulkproducten.

Chemisch inert,
Wordt niet aangetast
door olie, vet en de
meeste chemische
middelen.

Uitstekende
energieabsorptie,
Kan zonder schade
aanzienlijke botsingen
weerstaan.

0,8˚C

0,9˚C

1 uur

2 uur

Multifunctionele voorladers kunnen
op een veelzijdige manier worden
aangepast met optionele roestvrijstalen
verstelbare rails voor het vervoeren van
een combinatie van kratten, bakplaten
en bakken van 60 x 40 cm, allemaal in
hetzelfde transportsysteem.

S tructureel
zeer sterk, Kan
aanzienlijke ladingen
verwerken zonder
vervormingen te
vertonen.

100% recycleerbaar.

1,2˚C
3 uur

1,4˚C
4 uur

Ontworpen met verstelbare rails die
de gebruiker de flexibiliteit biedt
om tussen de rails waar nodig
aangepaste ruimtes te creëren.
(Weergegeven met combinatie van
kratten, bakplaten en bakken van
60 x 40 cm, allemaal in hetzelfde
transportsysteem.)

Vaatwasmachinebestendig

Geschikt voor
etenswaren.

Cam GoBox 4060 – Voorlader 60 x 40 cm
®

Voorlader met
verstelbare rails
Dit exclusieve multifunctionele
transportsysteem met verstelbare rails
is ontworpen met 2 sets verstelbare
roestvrijstalen rails* die de gebruiker
maximale flexibiliteit bieden om een
combinatie van kratten, bakplaten en
bakken van 60 x 40 cm te vervoeren in
hetzelfde transportsysteem.
* Extra rails zijn afzonderlijk beschikbaar.
Zie accessoires.

EPP4060FADJR
AFM. BUITENZIJDE L x B x H
AFM. BINNENZIJDE L x B x H
GEWICHT UNIT
VOLUME
KLEUR

77 x 54 x 68,7 cm
61,5 x 41 x 58,5 cm
8,17 kg
155 L
Black (110)

Aantal per verpakking: 1

Voorlader zonder rail
Multifunctionele transportsystemen met
niet-ingegoten rails voor bakkerijen
zijn ontworpen voor het vervoer van
bakkerijkratten van 60 x 40 cm gevuld
met ingepakte, voorverpakte etenswaren.
Dit transportsysteem kan ook op een
veelzijdige manier worden aangepast met
optionele roestvrijstalen verstelbare rails
(EPP4060FPR1*), voor het vervoeren van
een combinatie van kratten, bakplaten
en bakken van 60 x 40 cm, allemaal in
hetzelfde transportsysteem.

EPP4060FNR
AFM. BUITENZIJDE L x B x H
AFM. BINNENZIJDE L x B x H
GEWICHT UNIT
VOLUME
KLEUR

77 x 54 x 68,7 cm
61,5 x 41 x 58,5 cm
6,1 kg
155 L
Black (110)

Aantal per verpakking: 1

* Zie accessoires.

Voorlader met 6 rails
Voorladers voor bakkerijen EPP4060F6R
zijn beschikbaar met 6 ingegoten rails.
Deze transportsystemen zijn voorzien
van lange brede rails, die specifiek
zijn ontworpen voor het veilige vervoer
van voedselbakken en bakplaten van
60 x 40 cm zonder zorgen dat ze
kunnen vallen of doorbuigen.

EPP4060F6R
AFM. BUITENZIJDE L x B x H
AFM. BINNENZIJDE L x B x H
GEWICHT UNIT
VOLUME
KLEUR

77 x 54 x 68,7 cm
61,5 x 41 x 58,5 cm
6,34 kg
126 L
Black (110)

Aantal per verpakking: 1
NB: Voor het beste resultaat moeten voedselbakken worden geladen met een temperatuur tussen 82˚ en 88˚C.
Metalen voedselbakken die heter zijn dan 120˚C zullen de carrier beschadigen.

Voorlader met 9 rails
Voorladers voor bakkerijen EPP4060F9R zijn
beschikbaar met 9 ingegoten rails. Deze
transportsystemen zijn voorzien van lange
brede rails, die specifiek zijn ontworpen voor
het veilige vervoer van voedselbakken en
bakplaten van 60 x 40 cm zonder zorgen dat
ze kunnen vallen of doorbuigen.

EPP4060F9R
AFM. BUITENZIJDE L x B x H
AFM. BINNENZIJDE L x B x H
GEWICHT UNIT
VOLUME
KLEUR

77 x 54 x 68,7 cm
61,5 x 41 x 58,5 cm
6,6 kg
126 L
Black (110)

Aantal per verpakking: 1
NB: Voor het beste resultaat moeten voedselbakken worden geladen met een temperatuur tussen 82˚ en 88˚C.
Metalen voedselbakken die heter zijn dan 120˚C zullen de carrier beschadigen.

Cam GoBox 4060 – Voorlader 60 x 40 cm
®

20 cm Diepe bovenlader
Bovenlader 60 x 40 cm transportsysteem
is lichtgewicht en ontworpen om warm of
koud voedsel gedurende 4+ uur volkomen
veilig te bewaren. Ontworpen met voldoende
ruimte voor het vervoer van bakkerijkratten,
samen met Camchiller koelelementen voor
een beter temperatuurbehoud. Ergonomische,
ingebouwde handgrepen voor eenvoudig
vervoer en transport.

EPP4060T200
AFM. BUITENZIJDE L x B x H
AFM. BINNENZIJDE L x B x H
GEWICHT UNIT
VOLUME
KLEUR
Aantal per verpakking: 1

30 cm Diepe bovenlader
Extra diepe bovenlader 60 x 40 cm
transportsysteem is lichtgewicht en
ontworpen om warm of koud voedsel
gedurende 4+ uur volkomen veilig te bewaren.
Ontworpen met voldoende ruimte voor het
vervoer van bakkerijkratten, samen met
Camchiller koelelementen voor een beter
temperatuurbehoud. Ergonomische, ingebouwde
handgrepen voor eenvoudig vervoer en transport.

Camchiller CP3253

EPP4060T300
AFM. BUITENZIJDE L x B x H
AFM. BINNENZIJDE L x B x H
GEWICHT UNIT
VOLUME
KLEUR
Aantal per verpakking: 1

®

Koelelementen (Camchillers) zijn ontworpen
om uw voedsel langer koud te houden. Gewoon
een nachtje plat in de diepvries en vervolgens
bovenop het transportsysteem leggen.

49 x 69 x 37 cm
42,5 x 62,5 x 30,5 cm
1,7 kg
80 L
Black (110)

AFMETINGEN L x B x H
GEWICHT UNIT
KLEUR

CP3253

HP3253

53 x 32,5 x 3 cm
3,9 kg
Glacier Blue (443)

53 x 32,5 x 3 cm
3,25 kg
Fire Red (444)

Aantal per verpakking: 1

Camwarmer HP3253
®

Warmhoudelementen (Camwarmers) zijn ontworpen
om uw voedsel langer warm te houden. 40 minuten
in een heetwaterbad onderdompelen en vervolgens
onderin het transportsysteem leggen.

Verstelbare railkit EPP4060FPR1
voor EPP4060FNR
Roestvrijstalen skeletten en 2 sets rails zijn
ontworpen om de gebruiker de flexibiliteit
te bieden om tussen de rails waar nodig
aangepaste ruimtes te creëren.

Kit met rails EPP4060FAR
voor EPP4060FPR1
Kit met 2 verstelbare roestvrijstalen rails is
afzonderlijk beschikbaar om meer artikelen te
vervoeren binnen hetzelfde transportsysteem.

Camdolly voor
60 x 40 cm Cam GoBoxes

AFMETINGEN L x B x H
GEWICHT UNIT
KLEUR

60 x 1 x 58 cm
2,07 kg
Silver (000)

Aantal per verpakking: 1
EPP4060FAR
AFMETINGEN L x B x H
GEWICHT UNIT
KLEUR

60 x 3 x 3 cm
0,42 kg
Silver (000)

Aantal per verpakking: 1
CD4060EPP

®

Beschikbaar om meerdere transportsystemen
tegelijkertijd veilig te stapelen en vervoeren.
(4 zwenkwielen, 2 met remmen.)

EPP4060FPR1

AFMETINGEN L x B x H
GEWICHT UNIT
BELASTING
KLEUR

71 x 51 x 16 cm
5,27 kg
250 kg
Hot Red (158)

Aantal per verpakking: 1

Plastic ID-etiketten
Gekleurde menu-etiketten helpen de gebruiker
met eenvoudige identificatie van de inhoud
en doorsturen.

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

EPPID5
KLEUR

(000)

Aantal per verpakking: 1

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeurope@cambro.com
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Accessories

49 x 69 x 27 cm
42,5 x 62,5 x 20,5 cm
1,4 kg
53 L
Black (110)

