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Yenilikçi tasarım, güvenilirlik ve eşsiz değer, Cambro'nun tica
bir şekilde bir araya geliyor. Camshelving Basics, operatörler
sağlam depolama çözümleri sunan, tamamen yeni bir C
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Akıllı TASARıM

M A l Z e M e l e R İ

• Yük DeğeRleRı kıSıTlıDıR

Sıra Dışı Güç ve Dayanıklılık

• SABİT• ve
Güvenlİ
Kompozit
maddesiDeğİlDİR
tekrar eski formuna dönüş sağlar.
KompozitRAf
maddesi
geleneksel
tel ve aliminyum
• DAhA• fAZlA
BıRıMı
GeRekıR
- raflardan
daha dayanıklıdır.
oPeRATÖR
ıÇın DAhA MAlİYeTlİDİR
• Maksimum depolama esnekliği için iki ünite beraber bağlanarak ağırlık
taşıma kapasitesinden
ödün verilmez.
• BüküleBılıR,
veYA kıRılABİlİnİR
• %60 Aliminyuma göre daha hafiftir. Kolayca kurulur ve ihtiyaca
değişiklik yapılır.

ÖDün veRMeYen
GüvenİlİRlİk

• TeMİZlenMeSİ neReDeYSe İMkAnSıZDıR
Çürümez ve Paslanmaz
• TıCARı
TeMıZleMe
AŞınDıRıCı
• Kompozit
materyal MADDeleRıne
soyulmaz, cökmez veyaveYA
yamulmaz;
çürümez
ve
paslanmaz.
kıMYASAllARA DAYAnıklı DeğılDıR
• Nem, tuz ve kimyasal sızdırmaz.
• PASlAnıR
ve ÇüRüR
• Basics kaynaksızdır, bu yuzden sıvılar ve pislik
catlaklardan iceri giremez.
• Asitli yiyecekler veya temizleyici kimyasallardan ve jan san
malzemelerinden dokulenler, tellerin ve epoksi kaplı rafların
icine girerek urunun soğutucularda ve dondurucularda zamanla
paslanmasına ve curumesine neden olur.

• Raf plakaları kolayca çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir,
NSF onaylıdır ve yiyecekle doğrudan temasında sakınca yoktur.

SüRDüRüleBılıRlık

AYRıCAlıklı
DeğeR

• Sık, MAlıYeTlı DeğıŞıMleR GeRekTıRıR
Ömür Boyu Raf Malzemesi
• SoğUTUCUlAR,
ıSlAk
ve neMlı
AlAnlAR
• Dayanıklı kompozit
materyal,
dondurucular,
soğutucular ve
yıkama
alanları
da
dahil
olmak
üzere
en
zor ortamlarda bile
ıÇın ıDeAl DeğılDıR
performans gösterir.
• SınıRlı
GARAnTı
• Islak,
kuru, soğuk veya sıcak ortamlar için idealdir.
• -38˚C'ye kadar güvenli olması, Camshelving Basics serisini
dondurucular, soğuk odalar veya herhangi bir ıslak veya nemli
ortam için ideal raf sistemi yapar.
• Basics, paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garanti
ile desteklenir.
• Basics, elverişsiz ve maliyetli raf değişimi gereksinimini
ortadan kaldırır.

BİleŞenleR

BUlAŞık MAkİneSİ
Güvenlİ

white

Yenilikçi tasarım, güvenilirlik ve eşsiz değer, Cambro'nun ticari gıda hizmetine yönelik en son raf malzemelerinde kusursuz
bir şekilde bir araya geliyor. Camshelving Basics, operatörlere her zamankinden daha düşük maliyetli bir şekilde güvenli,
sağlam depolama çözümleri sunan, tamamen yeni bir Cambro raf malzemeleri kategorisi oluşturur ve tanımlar.

Akıllı TASARıM

ÖDün veRMeYen
GüvenİlİRlİk

Sıra Dışı Güç ve Dayanıklılık
• Kompozit maddesi tekrar eski formuna dönüş sağlar.
• Kompozit maddesi geleneksel tel ve aliminyum raflardan
daha dayanıklıdır.
• Maksimum depolama esnekliği için iki ünite beraber bağlanarak ağırlık
taşıma kapasitesinden ödün verilmez.
• %60 Aliminyuma göre daha hafiftir. Kolayca kurulur ve ihtiyaca
değişiklik yapılır.

Çürümez ve Paslanmaz
• Kompozit materyal soyulmaz, cökmez veya yamulmaz;
çürümez ve paslanmaz.
• Nem, tuz ve kimyasal sızdırmaz.
• Basics kaynaksızdır, bu yuzden sıvılar ve pislik
catlaklardan iceri giremez.
• Asitli yiyecekler veya temizleyici kimyasallardan ve jan san
malzemelerinden dokulenler, tellerin ve epoksi kaplı rafların
icine girerek urunun soğutucularda ve dondurucularda zamanla
paslanmasına ve curumesine neden olur.
• Raf plakaları kolayca çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir,
NSF onaylıdır ve yiyecekle doğrudan temasında sakınca yoktur.

SüRDüRüleBılıRlık

AYRıCAlıklı
DeğeR

BİleŞenleR

BUlAŞık MAkİneSİ
Güvenlİ
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Ömür Boyu Raf Malzemesi
• Dayanıklı kompozit materyal, dondurucular, soğutucular ve
yıkama alanları da dahil olmak üzere en zor ortamlarda bile
performans gösterir.
• Islak, kuru, soğuk veya sıcak ortamlar için idealdir.
• -38˚C'ye kadar güvenli olması, Camshelving Basics serisini
dondurucular, soğuk odalar veya herhangi bir ıslak veya nemli
ortam için ideal raf sistemi yapar.
• Basics, paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garanti
ile desteklenir.
• Basics, elverişsiz ve maliyetli raf değişimi gereksinimini
ortadan kaldırır.

ÖMüR BoYU
RAf MAlZeMeSİ -38º ila 88º
Camshelving Basics Serisi'nin özellikleri, paslanma
ve korozyona karşı ömür boyu garanti de dahil olmak
üzere büyük değer sunar.

Yatırım Getirisi
• Camshelving Basics Serisi alan kullanımı maksimum
düzeye çıkarır.
• Çıkarılabilir raf plakaları yiyecek güvenliğini artırır ve
ürünler arası kontaminasyonu azaltır.
• Temizlemesi, kurulumu ve ayarlaması kolaydır.
• Tüm Camshelving Basics parçaları bulaşık makinesinde
güvenle yıkanabilir.
• Çoğu tel veya epoksi kaplı tel raf sistemleri
paslanmaya başlamadan ve değiştirilmesi
gerekmeden önce bir soğutucuda ya da dondurucuda
4-5 yıl kalabilir. Bunun anlamı 10 yıllık bir süre
içinde operatörün tel raf malzemesini iki kez
değiştirmesi gerektiğidir.
• Raf malzemeleri maliyetinin yanı sıra,
aşağıdakiler gibi ek maliyetler de vardır:
›› Eski raf malzemelerinin çıkarılması ve atılması.
›› Sağlık departmanı tarafından sağlık kuralları
ihlali nedeniyle kapatılma maliyetleri.

BASıCS SABİT BİRİMleR

›› Ürünler arası kontaminasyon ve riski ve bu riskin
olası maliyeti.

3 Yükseklik
3 Derinlik

›› Düzenli depolama ve Çevreye uyumlu.

6 Uzunluk

1630 mm
460 mm
760 mm
1220 mm

1830 mm
540 mm
910 mm
1380 mm

2140 mm
610 mm
1070 mm
1530 mm

CAMBRo BASıCS
AB otomatik Sertifikası Ağırlık
Tüv Sertifikası Ağırlık
Taşıma kapasitesi
Taşıma kapasitesi
Travers
Uzunluğu mm
760-910
1070-1220
1380-1530

Tek Birim
Tek Birim
Tek Birim

Raf Başına
272 kg
272 kg
227 kg

Birim Başına
1089 kg
1089 kg
907 kg

Raf Başına
300 kg
250 kg
200 kg

Birim Başına
1200 kg
1000 kg
800 kg

AB otomatik Sertifikası Ağırlık
Taşıma kapasitesi

BİleŞenleR

Raf Başına
363 kg
136 kg

Birim Başına
—
544 kg

Camshelving Basics Serisi hakkında bilgi için,

www.cambro.com/Shelving_videos
adresini ziyaret edin

BUlAŞık MAkİneSİ
Güvenlİ

CAMBRO U.S.A.
Telefon: (714) 848-1555
FAKS: (714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO - OZAY
Telefon: (90) 262 751 2940
FAKS: (90) 262 751 1879
cambroturkey@cambro.com
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Destek Ayağı
köşe Birimi

Travers
Uzunluğu mm
1380-1530
760-1220

