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Cam GoBox® 4060 – Carregamento frontal multiuso

FÁCIL IDENTIFICAÇÃO 
Uma área de rotulagem incorporada 
mantém as etiquetas plásticas no local 
para fácil identificação do conteúdo 
ou rotulagem. As etiquetas solúveis 
StoreSafe também podem ser utilizadas 
nestas Cam GoBox.

EMPILHÁVEL 
A Cam GoBox é de fácil empilhamento 
e também é empilhável com outras 
caixas de marcas concorrentes.

MANUSEAMENTO EM 4 FACES 
Cuidadosamente concebidas com  
pegas embutidas ao longo da parte 
superior das caixas de carregamento 
frontal, permitindo ser facilmente 
transportadas de todos os quatro lados.

ABERTURA E FECHO SUAVE 
Bordas biseladas na porta 
asseguram que esta possa ser 
facilmente fechada e travada.

DESENHO EXCLUSIVO 
O compartimento para a placa 
congelante ou placa quente situa-se  
no interior da parede traseira 
impedindo assim a formação de 
gotas de condensação e distribuindo 
uniformemente a temperatura por 
toda a mala de transporte.

RESISTÊNCIA ANTI-PINGOS 
Barreira de condensação incorporada 

ajuda as caixas de carregamento 
frontal a permanecerem sem gotejar.

ACESSO TOTAL 270˚ 
Dobradiças e fechos duráveis permitem 
que a porta se abra a 270˚ e permaneça 
aberta de forma segura para o lado do 
carregamento frontal, de modo a facilitar 
o acesso aos produtos. Os fechos mantêm 
a porta fechada em segurança durante  
o transporte.

O conjunto de transporte de 
carregamento frontal para 
aplicações variadas pode ser 
adquirido com trilhos não 
embutidos que permitirão ao 
operador carregar recipientes  
de 60 x 40 cm com  
profundidades diversas.

Os conjuntos de transporte 
do sector de panificação para 
aplicações variadas, com 
trilhos não embutidos foram 
concebidos para transportar 
cestos de pão de 60 x 40 cm com 
produto não embalado, embalado 
individualmente ou embalado  
em conjuntos.

O conjunto de transporte de 
carregamento frontal para aplicações 
diversas pode ser modificado podendo  
incluir trilhos ajustáveis opcionais, 
em aço inoxidável, para o transporte 
de uma variedade de recipientes de 
60 x 40 cm, tabuleiros de padaria,  
tudo no mesmo conjunto de transporte.

Concebidos com trilhos ajustáveis 
proporcionando ao operador 
flexibilidade para ajustar e criar 
espaços personalizados entre 
as trilhos, à medida das suas 
necessidades. (Apresentado com 
uma combinação de recipientes  
de 60 x 40 cm, tabuleiros de 
padaria e bandejas num mesmo 
conjunto de transporte.)


0,3˚C 0,8˚C 0,9˚C 1,2˚C 1,4˚C
Conservação Frio

1 hora 2 horas 3 horas 4 horasTemperatura  
Inicial

87˚C 85,6˚C 84,4˚C 82,8˚C 81,2˚C

Conservação Quente

1 hora 2 horas 3 horas 4 horasTemperatura  
Inicial

Leve, feito de EPP 
(polipropileno 
expandido) - um 
material em 
espuma de alta 
performance, amigo 
do ambiente.

Quimicamente inerte, 
não é afectado pelo 
óleo/azeite, gorduras 
e pela maioria dos 
produtos químicos.

Excelente absorção 
de energia, podem 
suportar um impacto 
substancial sem 
quaisquer danos.

Grande resistência 
estrutural, capazes 
de lidar com cargas 
significativas, 
mantendo o seu 
conteúdo e forma.

100% reciclável. Laváveis em 
máquinas de  
lavar louça.

Seguro para contacto 
com alimentos.



EPP4060F6R
DIM. EXTERIORES C x L x A 77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTERIORES C x L x A 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÁRIO 6,34 kg
VOLUME 126 L
COR Preto (110)
Unidade por embalagem: 1 

EPP4060F9R
DIM. EXTERIORES C x L x A 77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTERIORES C x L x A 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÁRIO 6,6 kg
VOLUME 126 L
COR Preto (110)
Unidade por embalagem: 1 

Carregamento frontal 
sem trilho EPP4060FNR

DIM. EXTERIORES C x L x A 77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTERIORES C x L x A 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÁRIO 6,1 kg
VOLUME 155 L
COR Preto (110)
Unidade por embalagem: 1 

Os conjuntos de transporte para o sector de 
panificação, trilhos não embutidos foram 
concebidos para transportar recipientes 
de 60 x 40 cm com alimentos embrulhados 
e pré-embalados. Este conjunto de 
transporte pode também ser modificado 
podendo incluir trilhos ajustáveis opcionais 
EPP4060FPR1*, em aço inoxidável, para o 
transporte de uma variedade de recipientes 
de 60 x 40 cm, tabuleiros de padaria  
e bandejas, tudo no mesmo conjunto  
de transporte. 

* Consulte a secção Acessórios.

Carregamento frontal  
com trilhos ajustáveis

EPP4060FADJR
DIM. EXTERIORES C x L x A 77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTERIORES C x L x A 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÁRIO 8,17 kg
VOLUME 155 L
COR Preto (110)
Unidade por embalagem: 1 

O conjunto de transporte para aplicações 
diversas com trilhos ajustáveis foi 
concebido com 2 grupos de trilhos* 
ajustáveis em aço inoxidável, que 
proporcionam ao operador uma 
flexibilidade máxima para transportar uma 
combinação de recipientes de 60 x 40 cm, 
tabuleiros de padaria e bandejas num 
mesmo conjunto de transporte. 

*  Trilhos adicionais podem ser adquiridos 
em separado. Consulte a secção Acessórios.

Os conjuntos de transporte para o sector de 
panificação EPP4060F6R estão disponíveis 
com 6 trilhos moldados. Estes conjuntos de 
transporte foram concebidos com trilhos 
amplos compridos para manter no seu lugar 
os recipientes do sector da panificação, 
tabuleiros e bandejas de 60 x 40 cm durante 
o transporte, sem receio de que estes caiam 
ou se deformem.

Os conjuntos de transporte para o sector de 
panificação EPP4060F9R estão disponíveis 
com 9 trilhos moldados. Estes conjuntos de 
transporte foram concebidos com trilhos 
amplos compridos para manter no seu lugar 
os tabuleiros e bandejas de 60 x 40 cm 
durante o transporte, sem receio de que  
estes caiam ou se deformem.

Cam GoBox® 4060 – Carregamento frontal 60 x 40 cm

Nota:  Os melhores resultados são alcançados carregando recipientes com alimentos entre 82˚ a 88˚C. 
Recipientes metálicos acima de 120˚C danificam as Cam GoBox.

Nota:  Os melhores resultados são alcançados carregando recipientes com alimentos entre 82˚ a 88˚C. 
Recipientes metálicos acima de 120˚C danificam as Cam GoBox.

Sistema de carregamento 
frontal com 6 trilhos

Sistema de carregamento 
frontal com 9 trilhos
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Cam GoBox® 4060 – Carregamento superior 60 x 40 cm

Acessórios

EPP4060T200
DIM. EXTERIORES C x L x A 49 x 69 x 27 cm
DIM. INTERIORES C x L x A 42,5 x 62,5 x 20,5 cm
PESO UNITÁRIO 1,4 kg
VOLUME 53 L
COR Preto (110)
Unidade por embalagem: 1 

EPP4060T300
DIM. EXTERIORES C x L x A 49 x 69 x 37 cm
DIM. INTERIORES C x L x A 42,5 x 62,5 x 30,5 cm
PESO UNITÁRIO 1,7 kg
VOLUME 80 L
COR Preto (110)
Unidade por embalagem: 1 

CP3253 HP3253 
DIMENSÕES C x L x A 53 x 32,5 x 3 cm 53 x 32,5 x 3 cm
PESO UNITÁRIO 3,9 kg 3,25 kg
COR Azul Glaciar   

(443)
Vermelho Fogo   
(444)

Unidade por embalagem: 1 

CD4060EPP
DIMENSÕES C x L x A 71 x 51 x 16 cm
PESO UNITÁRIO 5,27 kg
CAPACIDADE DE CARGA 250 kg
COR Vermelho Vivo (158)
Unidade por embalagem: 1 

EPPID5
COR (000)
Unidade por embalagem: 1 

Os conjuntos de transporte de 60 x 40 cm 
com carregamento superior são leves e foram 
concebidos para manter alimentos quentes 
ou frios fora da zona de perigo por mais de 4 
horas. Concebidos com espaço suficiente para 
transportar cestos de panificação, juntamente 
com “Pratos eutécticos frios” Camchiller para 
melhorar a manutenção da temperatura.  
Pegas ergonómicas embutidas para levantar  
e transportar de forma conveniente.

Os conjuntos de transporte de 60 x 40 cm com  
carregamento superior e profundidade extra 
são leves e foram concebidos para manter 
alimentos quentes ou frios fora da zona de 
perigo por mais de 4 horas. Concebidos com 
espaço suficiente para transportar cestos de 
panificação, juntamente com “Pratos eutécticos 
frios” Camchiller para melhorar a manutenção 
da temperatura. Pegas ergonómicas embutidas 
para levantar e transportar de forma conveniente.

Camchiller® CP3253
Os “Pratos eutécticos frios” (Camchillers) foram  
concebidos para prolongar o tempo de conservação 
a frio dos seus alimentos. Simplesmente congele  
durante a noite e coloque no topo do seu 
conjunto de transporte.

Camdolly® para 60 x 40 cm 
Cam GoBoxes
Disponível para empilhar e transportar 
vários conjuntos de transporte ao 
mesmo tempo. (4 rodízios giratórios,  
2 com travões.)

Etiquetas plásticas 
de identificação
As etiquetas coloridas de identificação 
fácil do menu ajudam o operador pela fácil 
identificação e encaminhamento do conteúdo.

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com
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EPP4060FPR1
DIMENSÕES C x L x A 60 x 1 x 58 cm
PESO UNITÁRIO 2,07 kg
COR Prateado (000)
Unidade por embalagem: 1 

Conjunto de trilhos ajustáveis 
EPP4060FPR1 para EPP4060FNR
Molduras em aço inoxidável e 2 conjuntos 
de trilhos concebidos para proporcionar ao 
operador flexibilidade para ajustar e criar 
espaços personalizados entre os trilhos,  
à medida das suas necessidades.

Conjunto de trilhos  
EPP4060FAR para EPP4060FPR1
Conjunto de 2 trilhos em aço inoxidável pode ser 
adquirido em separado para transportar mais 
artigos num mesmo conjunto de transporte.

Camwarmer® HP3253
Os “Pratos eutécticos quentes” (Camwarmers) 
foram concebidos para prolongar o tempo de 
conservação quente dos seus alimentos. Coloque 
num banho de água quente por 40 minutos e 
coloque no fundo do seu conjunto de transporte.

Carregamento superior com 
20 cm de profundidade

Carregamento Superior com 
30 cm de profundidade

CAMBRO PORTUGAL
TEL: (351) 219 155 600
FAX: (351) 219 155 661 
cambroportugal@cambro.com

EPP4060FAR
DIMENSÕES C x L x A 60 x 3 x 3 cm
PESO UNITÁRIO 0,42 kg
COR Prateado (000)
Unidade por embalagem: 1 


