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Cambro® e Segurança alimentar

Soluções de transporte com isolamento térmico Cambro
A Cambro fabrica a mais ampla gama de equipamentos de transporte com 
isolamento térmico do mundo. A nossa abrangente linha de produtos com  
isolamento térmico responde a cada necessidade para serviço de distribuição de 
refeições. Combinando uma ampla variedade de estilos, uma ampla gama de cores , 
a durabilidade e concepção inigualáveis, a Cambro é a espinha dorsal do transporte 
de alimentos. Com a habilidade de resistir a rigorosos testes e após décadas de 
desempenho comprovado, os produtos da Cambro têm sido a escolha para o 
transporte de alimentos para os serviços de catering, hotéis, escolas, hospitais, 
faculdades, unidades militares, estabelecimentos penitenciários e agências  
de ajuda humanitária de todo o mundo.

Segurança alimentar
Manter a sua operação segura é obrigatório, mas não tem que ser difícil. Na Cambro, 
projetamos todos os produtos tendo sempre a segurança alimentar em mente e, 
estes passam, os nossos próprios requisitos críticos do StoreSafe®, que estão em 
conformidade com as normas do HACCP, de modo a poderem ser introduzidos  
no mercado. Os nossos produtos devem ser capazes de ajudar os operadores da área 
alimentar nos seguintes fatores principais:

—  Excesso no tempo e na temperatura
—  Reduzir o potencial de contaminação cruzada
— Facilidade de limpeza

As Cam GoBox garantem que alimentos permanecem a temperaturas seguras 
abaixo de 4˚C ou acima de 65˚C durante muitas horas e durante o período de espera 
e de transporte. Usá-las com os nossos Camchillers® e Camwarmers® para ampliar 
o tempo de conservação fria e quente ainda mais. Além disso, as Cam GoBoxes®, 
quando usados em conjunto com os nossos recipientes e tampas GN, fornecem a 
melhor solução para manter os alimentos protegidos e o seu transporte limpo e livre 
de qualquer possibilidades de contaminação cruzada.
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Resumo dos tamanhos de recipientes GN

Recipiente de 
alimentos GN 1/1 

Necessidades da capacidade de 
armazenamento
•  Considere o tamanho médio do grupo ou o número 

de convidados a serem servidos quando selecionar 
os transportadores com isolamento térmico. 
O UPCS400 retém aproximadamente 180 porções.  
(Uma porção = 280 ml)

•  Selecione os tamanhos de recipientes de alimentos 
e bebidas que possam ser preenchidos até a 
capacidade total durante a maioria das utilizações. 

•  Os transportadores que estiverem os mais cheios 
possíveis maximizam a retenção da temperatura.

•  A capacidade dos transportadores e carros 
de alimentos é especificada pelo número de 
recipientes de alimentos de 100 mm GN de 
tamanho integral. Exemplo: UPCS400 contém  
4 x GN 1/1 de 100 mm.

Tipo de recipiente usado
•  A Cambro® oferece recipientes especialmente 

projetados para armazenar bebidas, recipientes 
de alimentos GN, tabuleiros, bandejas ou caixas  
de alimentos.

•  Todos os recipientes feitos para as especificações 
EN 631-1 Gastronorm são carregados e 
armazenados em cada carrinho ou carro de 
recipientes de alimentos GN da Cambro.

•  Para a metade ou um terço do tamanho dos 
recipientes de alimentos GN, use Camcarriers® de 
colocação por cima ou transportadores ou carros 
de colocação frontal, com números de modelo 
entre 140 e 800.
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Profundidade: 20 cm 15 cm 10 cm 6,5 cm
Capacidade: 25,6 L 19,5 L 13 L 8,5 L
Porções: 108 82 55 36

Exigências do tempo de armazenamento
•  Os recipientes com isolamento térmico da Cambro 

são todos projetados para manter temperaturas 
seguras por até quatro horas.

•  Com as ferramentas de manutenção de temperatura 
da Cambro, o “Prato eutético frio” Camchiller®, 
“Prato eutético quente” Camwarmer® e “Divisor 
com isolamento térmico” ThermoBarrier®, 
melhore o desempenho ao prolongar o tempo de 
armazenagem.

Requisitos de transporte
•  Analise as dimensões externas e verifique a 

altura de empilhamento nos carrinhos e fora 
deles para assegurar que o(s) recipiente(s) se 
encaixam nas áreas de armazenagem e veículos 
de transporte.

•  Considere quem carregará, empilhará ou 
empurrará os recipientes e a distância que  
serão transportados. Recipientes de 
levantamento e carregamento apresentam 
pegas moldadas ergonómicas nas extremidades 
ou laterais para levantamento por uma ou  
duas pessoas.
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Objectivo e Orçamento
•  Rever o objectivo pretendido do seu transportador. 

Precisa dele para entregas de alimentos a longo 
prazo ou para contratos a curto prazo?

•  Transportadores Cambro feitos de polietileno 
são concebidos para uso mais duradouro a longo 
prazo.

•  A linha de produtos Cam GoBox® feitos de EPP 
(polipropileno expandido) é ideal para empresas 
na fase inicial, atendendo contratos a prazo 
menor ou expandindo rapidamente selecções 
de menu de entrega de alimentos, com custos 
mínimos.

•  Para armazenamento a quente durante mais 
tempo ou com aberturas frequentes no local, use o 
Ultra Pan Carrier® Série H elétrico.

1⁄1 1⁄ 2 1⁄ 3
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1⁄ 2 de extensão

Cinco considerações para o Melhor Encaixe



Minimize o espaço vazio
Os espaços vazios num recipiente podem fazer 
com que os alimentos percam temperatura, já que 
o ar nas cavidades e a temperatura dos alimentos 
se irão igualar naturalmente. Para evitar isso, 
os transportadores devem estar os mais cheios 
possíveis. Quando trabalhar com um transportador 
parcialmente preenchido, maximize as temperaturas 
seguras dos alimentos e o tempo de armazenamento 
ao deslizar um ThermoBarrier® (divisor com 
isolamento térmico) sob alimentos quentes 
carregados no espaço da cavidade mais inferior.

GN 1/1 GripLid® para evitar derramamentos durante o transporte.

 Observação: Líquido a uma 
temperatura de 88˚C ou superior 
não deve ser colocado num 
recipiente da Cambro.

Vazio

Recipiente de alimentos quentes

Certifique-se de que todas as peças estão a 
funcionar bem
Para assegurar a retenção máxima da temperatura, 
as juntas, os fechos, as braçadeiras, os pinos 
das portas e as tampas de ventilação devem ser 
mantidos limpos, no lugar e em boas condições  
de funcionamento. Tire proveito dos produtos  
sem juntas, tais como UPCS140, UPCS160, UPCS180, 
UPCS400, UPC300 e 1318CC

Aqueça ou resfrie previamente
O pré-aquecimento ou o pré-resfriamento dos 
recipientes antes de carregar é recomendado para 
os melhores resultados e para prolongar o tempo  
de armazenamento.

Use travessas rasas e tampa sempre que possível
•   Travessas rasas de 6,5 cm ou 10 cm ajudam a reter 

temperaturas de alimentos com mais segurança  
e qualidade durante cada passo do processo  
de cozedura, armazenamento e ao servir.

•  Use tampas para proteger os alimentos contra 
derramamento e para reduzir o risco de contaminação 
cruzada. Cambro GripLids® são especificamente 
projetadas para evitar derramamentos quando 
utilizadas com tabuleiros de policarbonato e H-Pans™ 
de alto aquecimento.

•  Reduza os custos de embalagem ou uso de folhas 
metálicas e mão-de obra usando tampas reutilizáveis 
sempre que possível. As tampas reutilizáveis também 
asseguram o empilhamento e a armazenagem no 
frigorífico ou congelador, maximizando o espaço de 
armazenamento.

Minimiza a abertura e o fecho da porta
Cada vez que as portas ou tampas são 
levantadas, os alimentos e 
líquidos perdem 
temperatura. Para 
reduzir a abertura 
frequente:
•  Rotule o exterior 

de cada recipiente 
com fita, etiquetas 
ou adesivos para 
a identificação do 
conteúdo com a porta fechada. 

Pré-aquecimento
•  Deslize um “Prato eutético 

quente” Camwarmer® ou 
um recipiente de tamanho 
integral não tapado de  
água quente a 88˚C nos  
trilhos inferiores.

•  Feche a porta por  
15–30 minutos.

Pré-resfriamento
•  Deslize um “Prato eutético 

frio” Camwarmer congelado 
ou um recipiente de tamanho 
integral não tapado de água 
gelada nos trilhos superiores.

•  Feche a porta por  
15–30 minutos.

•  Se houver espaço disponível, 
coloque os recipientes no 
frigorífico ou congelador 
durante a noite com as portas 
abertas ou sem tampas.

Recipientes de bebidas
•  Para pré-aquecer ou pré-

congelar os servidores de 
bebida, preencha com água 
quente ou água gelada, tape 
e coloque o fecho na tampa 
durante 15-30 minutos.
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Cinco passos para o máximo de desempenho





PEGAS ERGONÓMICAS 
Pegas confortáveis permitem 
levantar a GoBox de forma fácil  
e segura.

CARREGAR E DESCARREGAR 
Encaixes nas paredes interiores 
permitem a fácil carga e 
descarga de recipientes  
GN 1/1, bem como GN 1/2.

Características da linha de produtos Cam GoBox®

Cam GoBox – Carregamento superior

Cam GoBox – Carregamento frontal

DESIGN DE BASE  
PARA EMPILHAMENTO 
Design exclusivo  
permite empilhamento, 
economizando 30% de  
espaço de armazenamento.

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 permitir-lhes ser 
facilmente transportadas de 
todos os quatro lados.

RESISTÊNCIA ANTI-SALPICOS 
Barreira de condensação 
incorporada ajuda as caixas 
de carregamento frontal a 
permanecerem sem gotejar.

ACESSO TOTAL 270˚ 
Dobradiças duráveis e fechos 
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.

EMPILHAMENTO 
Cam GoBox é de fácil 
empilhamento e também 
empilha com as principais 
marcas no mercado.

Linhas de produtos Cam GoBox
SEGURANÇA DOS ALIMENTOS 
A linha de produtos Cam GoBox 
está certificada para contacto 
seguro com os alimentos.  
Para um máximo de segurança, 
eficiência e facilidade de limpeza, 
use-os juntamente com 
tabuleiros GN para  
alimentos e as suas  
tampas, ou para  
guardar alimentos  
pré-embalados.

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  
com Cam GoBox.

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.
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Cam GoBox® Carregamento superior dos recipientes - GN

Cam GoBox Conjuntos de transporte
A novidade em segurança alimentar + valor acrescentado! Os conjuntos de transporte Cam GoBox apresentam 
uma das nossas caixas térmicas ultra-leves de transporte, juntamente com um recipiente GN de polipropileno 
de 20 cm de profundidade e uma tampa hermética para manter o conteúdo totalmente protegido, enquanto 
mantém a sua caixa higiénica de com as normas do HACCP.

EPP180PKG
O Pacote Inclui:  EPP180 Carregamento superior  

18PP (Recipiente em polipropileno  
GN 1/1 20 cm), 10PPCWSC (Tampa 
hermética)

Peso:  2,8 kg
Volume: 46 L
Cor: Preto (110)

EPP180SPKG
O Pacote Inclui:  EPP180S Carregamento superior  

18PP (Recipiente em polipropileno  
GN 1/1 20 cm). 10PPCWSC (Tampa 
hermética)

Peso:  2,7 kg
Volume: 43 L
Cor: Preto (110)

Cam GoBox Conservação Frio

Cam GoBox Conservação QuenteCam GoBox – Carregamento superior
As caixas térmicas Cam GoBox de carregamento superior 
são projetadas com espaço suficiente para armazenar 
recipientes GN 1/1, juntamente com os Camwarmers ou os 
Camchillers, se desejado.

EPP160
Carregamento superior dos recipientes 
GN 1/1 15 cm
Dim. Exterior: 60 x 40 x 25,7 cm
Dim. Interior: 53,8 x 33,8 x 19,3 cm
Peso:  1,05 kg
Volume: 35,5 L
Cor: Preto (110)

EPP260
Carregamento superior dos recipientes 
GN 1/2 15 cm
Dim. Exterior: 39 x 33 x 25,7 cm
Dim. Interior: 33 x 27 x 19,3 cm
Peso: 0,62 kg
Volume: 16,9 L
Cor: Preto (110)

EPP180
Carregamento superior dos recipientes 
GN 1/1 20 cm
Dim. Exterior: 60 x 40 x 31,6 cm
Dim. Interior: 53,8 x 33,8 x 25,3 cm
Peso:  1,2 kg
Volume: 46 L
Cor: Preto (110)

EPP280
Carregamento superior dos recipientes 
GN 1/2 20 cm
Dim. Exterior: 39 x 33 x 31,6 cm
Dim. Interior: 33 x 27 x 25,3 cm
Peso: 0,7 kg
Volume: 22,3 L
Cor: Preto (110)

EPP180S
Carregamento superior de recipientes empilháveis  
GN 1/1 de 20 cm 

Dim. Exterior:   60 x 40 x 18,2 cm (topo) 
58,6 x 33,6 x 10 cm (baixo)

Dim. Interior:  53,8 x 33,8 x 15,9 cm (topo) 
50,4 x 30,2 x 9,5 cm (baixo)

Peso:  1,1 kg
Volume: 43 L
Cor: Preto (110)

Temperatura  
Inicial

Temperatura  
Inicial

 Em armazém CEL: Todos os tamanhos disponíveis.

Design exclusivo permite empilhamento, 

economizando 30%  
de espaço de armazenamento.

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas

Para recipientes GN 1/1

Para recipientes GN 1/2
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Cam GoBox® Carregamento frontal dos recipientes - GN

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

Cam GoBox –  Carregamento frontal
Cam GoBox de carregamento frontal são projetadas com espaço suficiente para armazenar recipientes GN 1/1 
juntamente com Camwarmers ou Camchillers, se desejado.

EPP400
Dim. Exterior: 64,5 x 44 x 63 cm
Dim. Interior: 53,5 x 33 x 52,5 cm
Peso: 3,9 kg
Volume: 86 L
Cor: Preto (110)

EPP300
Dim. Exterior: 64,5 x 44 x 47,5 cm
Dim. Interior: 53,5 x 33 x 37 cm
Peso: 3,1 kg
Volume: 60 L
Cor: Preto (110)

 Em armazém CEL: Todos os tamanhos disponíveis.



Cam GoBox® Carregamento superior dos recipientes  
- 60 x 40 cm

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.

Cam GoBox 4060  – Carregamento superior 60 x 40 cm

EPP4060T200
Carregamento superior com 20 cm de profundidade

Dim. Exterior: 49 x 69 x 27 cm
Dim. Interior: 42,5 x 62,5 x 20,5 cm
Peso:  1,4 kg
Volume: 53 L
Cor: Preto (110)

EPP4060T300
Carregamento Superior com 30 cm de profundidade

Dim. Exterior: 49 x 69 x 37 cm
Dim. Interior: 42,5 x 62,5 x 30,5 cm
Peso:  1,7 kg
Volume: 80 L
Cor: Preto (110)

 Em armazém CEL: Todos os tamanhos disponíveis.





Cam GoBox® Carregamento frontal dos recipientes  
- 60 x 40 cm
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-SALPICOS 
Bordas biseladas na porta 
asseguram que esta possa ser 
facilmente fechada e travada.
permanecendo 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 da 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.)

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.



Carregamento frontal sem trilho
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
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.

Sistema de carregamento frontal com  
6 trilhos 
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.

Sistema de carregamento frontal com  
9 trilhos 
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® Carregamento frontal dos recipientes  
- 60 x 40 cm

EPP4060F6R
Dim. Exterior: 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. Interior: 61,5 x 41 x 58,5 cm
Peso: 6,34 kg
Volume: 126 L
Cor: Preto (110)

EPP4060F9R
Dim. Exterior: 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. Interior: 61,5 x 41 x 58,5 cm
Peso: 6,6 kg
Volume: 126 L
Cor: Preto (110)

EPP4060FNR
Dim. Exterior: 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. Interior: 61,5 x 41 x 58,5 cm
Peso: 6,1 kg
Volume: 155 L
Cor: Preto (110)

EPP4060FADJR
Dim. Exterior: 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. Interior: 61,5 x 41 x 58,5 cm
Peso: 8,17 kg
Volume: 155 L
Cor: Preto (110)

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.

 Em armazém CEL: Todos os itens disponíveis.



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.

Acessórios Cam GoBox®

Camchillers®
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.

CP3253
Descrição:  Camchiller servem em todas as Cam GoBoxes GN 

1/1 e 60 x 40 cm.
Dimensões (C x L x A): 53 x 32,5  x 3 cm
Peso: 3,9 kg
Cor: Azul Glaciar (443)

CP2632
Descrição:  Camchiller servem em Cam GoBoxes GN 1/2.
Dimensões (C x L x A): 32,5 x 26,5 x 3 cm
Peso:  1,75 kg
Cor:  Azul Glaciar  

(443)

Thermobarrier®
Os Thermobarriers foram concebidos para manter  
o ar quente ou frio concentrado dentro da sua caixa 
de transporte com carregamento frontal. Enquanto  
os recipientes de comida estão a ser removidos,  
use o Thermobarrier para encaixar em qualquer 
espaço criado.

Camwarmer®
Os “Pratos eutécticos quentes” (Camwarmers) foram 
concebidos para prolongar o tempo de conservação 
quente dos seus alimentos. Coloque num banho de 
água quente por 35 minutos e coloque no fundo do 
seu conjunto de transporte.
HP3253
Descrição:     Camwarmer servem em todas as Cam GoBoxes 

GN 1/1 e 60 x 40 cm.
Dimensões (C x L x A): 53 x 32,5  x 3 cm
Peso: 3,25 kg
Cor: Vermelho Quente (444)

EPP3253DIV
Descrição: ThermoBarrier serve no EPP300 e EPP400.
Dimensões (C x L x A): 53 x 32,7  x 3,7 cm
Peso: 0,37 kg
Cor: Preto (110)

EPP4060FPR1
Dimensões: 60 x 62 x 4,5 cm
Peso: 2,07 kg
Cor: Prateado (000)

EPP4060FAR
Dimensões: 60 x 58 cm
Peso: 0,42 kg
Cor: Prateado (000)

Camdolly®

Etiquetas plásticas de identificação
EPPID5
Descrição:  Etiquetas plásticas de identificação servem  

em todas as Cam GoBoxes.
Cor: (000)

CD3253EPP
Descrição: Camdolly cabe em todas as Cam GoBox GN 1/1.
Dimensões (C x L x A): 53 x 32,5  x 3,7 cm
Peso: 4,5 kg
Cor: Vermelho Vivo (158)

CD4060EPP
Descrição:  Camdolly cabe em todas as Cam GoBox  

60 x 40 cm.
Dimensões (C x L x A): 71 x 51 x 16 cm
Peso: 5,27 kg
Cor: Vermelho Vivo (158)

 Em armazém CEL: Todos os itens disponíveis.



white

Atende aos critérios de higiene  
e capacidade de limpeza.

Armazene e transporte 
alimentos com segurança.

Seguro para lavar na 
máquina de lavar louça.

Adequado para 
produtos alimentares.

Rodas
As rodas de serviço pesado 
são presas a eixos de aço 
espesso ou placas  
moldadas para garantir o 
transporte fácil e estável.

Para-choques
Os para-choques moldados 
ajudam a evitar danos.

Tampa de ventilação 
A concepção patenteada  
de tampa de ventilação  
ou autoventilação iguala  
a pressão para libertar 
vapor e permitir que as 
portas ou tampas abram 
com facilidade.

Trilhos 
Os trilhos moldados ou guias 
de trilhos são projetados  
para maximizar a  
capacidade de 
armazenagem. Todos os 
transportadores Cambro 
para recipientes de 
alimentos GN estão em 
conformidade com os  
padrões EN-631.

Pegas
Projetadas para o 
levantamento e  
condução ergonômica,  
as empunhaduras 
moldadas não entortam 
nem quebram.

Fechos 
Fechos resistentes 
garantem uma vedação 
apertada e são facilmente 
abertos e fechados.

Porta 
Camcarriers®, Camcarts®  
e Combo Carts™ de  
carregamento frontal são 
projetados para que as  
portas se movimentem até  
um ângulo de abertura total  
de 270˚ para fácil carrega e 
descarga.

Área de preparação
Moldada em trilho  
marinho em cima da 
maioria das unidades, 
fornece uma área  
de preparação.

Exterior resistente
O exterior resistente  
de polietileno ou 
polipropileno não  
fica batido, rachado, 
enferrujado, lascado  
ou quebrado.
* Linhas de produtos UPCS.

Observação:  Esfrie sempre os recipientes metálicos durante 30–60 segundos até 121˚C antes  
de colocar num recipiente da Cambro ou em qualquer superfície de recipiente.

Isolamento de espuma 
O isolamento de espuma 
espessa de poliuretano  
sem CFC possui a  
densidade da madeira, 
assegurando que as 
temperaturas quentes ou 
frias de alimentos sejam 
mantidas por horas.

Características do recipiente com isolamento térmico
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250LCD 87˚C 84,5˚C 82˚C 79˚C 77˚C
UC250 88˚C 85,5˚C 84˚C 82˚C 80˚C

250LCD 1˚C 1,5˚C 2˚C 3˚C 4˚C
UC250 0,5˚C 1˚C 1˚C 1,5˚C 2˚C

 Observação: Não derrame líquido com temperatura 
superior a 88˚C diretamente num recipiente da Cambro.
*  Todos os Camtainers e os Ultra Camtainers podem-se converter em 

recipientes para sopa mediante uma tampa da Cambro em nylon sólida, 
peça nr. 47219.

UC1000
Dim. Exterior: 52 x 41,5 x 65,5 cm
Capacidade: 39,7 L
Copos de 210 mL: 192
Peso: 13,24 kg
Carrinho: CD300, CD300H, CD300HB

UC500
Dim. Exterior: 42,5 x 30 x 68 cm
Capacidade: 19,9 L
Copos de 210 mL: 94
Peso: 8,55 kg
Carrinho: CD100, CD100H, CD100HB

UC250
Dim. Exterior: 42,5 x 30 x 50 cm
Capacidade: 10,4 L
Copos de 210 mL: 50
Peso: 6,85 kg
Carrinho: CD100, CD100H, CD100HB

250LCD
Dim. Exterior: 42 x 23 x 47 cm
Capacidade: 9,4 L
Copos de 210 mL: 45
Peso: 5,8 kg
Carrinho: CD100, CD100H, CD100HB

350LCD
Este modelo vem sem torneira  
para servir sopa.
Dim. Exterior: 42 x 23 x 47 cm
Capacidade: 12,7 L
Copos de 210 mL: 60
Peso: 6 kg
Carrinho: CD100, CD100H, CD100HB

500LCD
Dim. Exterior: 42 x 23 x 62 cm
Capacidade: 18 L
Copos de 210 mL: 85
Peso: 7,3 kg
Carrinho: CD100, CD100H, CD100HB

Para detalhes das cores dos produtos, consulte o nosso catálogo  
da Cambro ou www.cambro.com

Temperatura 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 
Inicial

Frio

Quente

Ultra Camtainers®*
Uma linha contemporânea, apresentando dois fechos  
largos de nylon que são fáceis de abrir e fechar.

Os Camtainers®* originais
O padrão para muitos serviços de catering. Escolha entre 
quatro tamanhos para o serviço de catering. Quatro fechos 
plásticos resistentes em cada unidade abrem e fecham 
facilmente e nunca enferrujam.

Especificações do recipiente com isolamento térmico

Cores em armazém CEL do UC250, UC500: (191), (401).
Cor em armazém CEL do UC1000: (401).

Cores em armazém CEL do 250LCD, 
350LCD, 500LCD: (157), (401).
Cor em armazém CEL do 100LCD: (401).

1000LCD
Dim. Exterior: 53 x 41,5 x 63 cm
Capacidade: 44,5 L
Copos de 210 mL: 214
Peso: 5,72 kg
Carrinho: CD300, CD300H, CD300HB

100LCD
Dim. Exterior: 29 x 26,5 x 44 cm
Capacidade: 3,8 L
Copos de 210 mL: 27
Peso: 5,3 kg
Carrinho: CD1420
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Para detalhes das cores dos produtos, consulte o nosso catálogo  
da Cambro ou www.cambro.com

Temperatura 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 
Inicial

Frío

Quente

Série S
Construção de polipropileno durável,  
vedação embutida e fechos largos de náilon. 
Aparência contemporânea e desempenho 
superior de estocagem a um preço económico.

Camdolly CD160 para els UPCS
Dim. Exterior: 62 x 42 x 26,5 cm
Capacidade: 136 kg

Transportadores de recipientes de alimentos GN  
com isolamento térmico e carregamento por cima

Recipiente com isolamento térmico

BK60406*
Dim. Exterior: 76,5 x 57 x 82 cm
Dim. Interior: 42 x 63,5 x 67,5 cm
Número de trilhos: 7
Espaçamento do trilho: 8,7 cm
Peso: 23 kg
Carrinho: CD300
Acessório: CP6040 (prato eutético frio)
*Vendido com prato eutético CP6040.

UPCS140
Dim. Exterior: 64 x 43,5 x 22 cm
Capacidade: 1 GN 1/1-10 cm / 13,0 L
Peso: 7,91 kg
Carrinho: CD160

UPCS160
Dim. Exterior: 64 x 43,5 x 26 cm
Capacidade: 1 GN 1/1-15 cm / 19,5 L
Peso: 8,6 kg
Carrinho: CD160

UPCS180
Dim. Exterior: 64 x 43,5 x 30,5 cm
Capacidade: 1 GN 1/1-20 cm / 25,6 L
Peso: 8,88 kg
Carrinho: CD160

Projetado para o setor de panificação 
que utiliza tabuleiros frios de 60 x 40 cm.  
Ideal para transportar produtos em  
temperaturas frias seguras para 
distribuição interna ou externa.

Tabela de capacidade

Cor em armazém CEL do UPCS180: (480).

Profundidade: 20 cm 15 cm 10 cm 6,5 cm
Capacidade: 25,6 L 19,5 L 13 L 8,5 L
Porções: 108 82 55 36
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Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders
sheet pan

UPC300

1318CC

CD300

Para detalhes das cores dos produtos, consulte o nosso catálogo da Cambro ou www.cambro.com

87,8˚C 85,6˚C 84,5˚C 82,8˚C 81,7˚C

1,05˚C 1,2˚C 1,5˚C 1,8˚C 2,1˚C

UPC300/1318CC

Temperatura 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 
Inicial

Frío

Quente

CÓDIGO CP3253 UPC300DIV HP3253

DIM. C x L x A (CM) 53 x 32,5  x 3 cm 53 x 33 x 2,5 cm 53 x 32,5  x 3 cm
COR EM ARMAZÉM CEL Azul Glaciar (443) Cinzento Carvão (615) Vermelho Quente (444)
Quantidade por caixa: 1

CÓDIGO UPC300 1318CC

DIM. C x L x A
(CM)

43,2 x 65,4 x 56,8 43,2 x 65,4 x 56,8

COR EM  
ARMAZÉM CEL

Azul Ardósia (401) —

Quantidade por caixa: 1

Camchiller®, ThermoBarrier® e Camwarmer®

Camdolly CD300  para UPC300/1318CC
Dim. Exterior: 49 x 65 x 26,5 cm
Capacidade:  159 kg

Contentores isolados –  UPC300 e 1318CC
•  UPC300 armazena (3) recipientes GN de alimentos de 10 cm  

de profundidade.
•  1318CC armazena diversos recipientes GN de alimentos,  

bandejas lisas GN e tabuleiros GN.
•  Porta sem juntas vedantes completamente removível  

para ser fácil de limpar.
• A porta abre completamente a 270˚
•  Área para etiquetas na porta, para identificação do produto  

e encaminhamento
• Armazena alimentos a temperaturas seguras durante 4+ horas.

UPC300 Ultra Camcarriers® e 1318CC para 
recipientes de alimentos gastronorm

UPC300/ 
1318CC 
Cores

8 x tabuleiros lisos  
GN de tamanho 1/1

Quadro das capacidades dos tabuleiros lisos: 1318CC

Quadro das capacidades dos tabuleiros de 
alimentos: UPC300/1318CC

4 x 6,5 cm 
34 L

3 x 10 cm
39 L

1 x 20 cm 
1 x 6,5 cm

34,1 L

2 x 15 cm
39 L
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3 x 2 1/2 in
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6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in
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2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

6 x 6,5 cm 
51 L

4 x 10 cm
52 L

3 x 15 cm
58,5 L

2 x 20 cm
51,2 L
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UPCS400

UPC400

CD400

UPC400 / UPCS400

Para detalhes das cores dos produtos, consulte nosso catálogo da Cambro ou www.cambro.com

Temperatura 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 
Inicial

Frío

Quente

CÓDIGO CP3253 400DIV HP3253

DIM. C x L x A (CM) 53 x 32,5  x 3 cm 54 x 33 x 2,5 cm 53 x 32,5  x 3 cm
COR EM ARMAZÉM CEL Azul Glaciar (443) Gris (180) Vermelho Quente (444)
Quantidade por caixa: 1

CÓDIGO UPCS400 UPC400

DIM. C x L x A 
(CM)

46 x 63,5 x 63 46 x 63,3 x 62

COR EM 
ARMAZÉM  CEL

Cinza Riscado (480) 
Azul Ardósia (401)

Azul Ardósia (401)

Quantidade por caixa: 1

Camchiller®, ThermoBarrier® e Camwarmer®

Empilha com UPCS400 e UPC400. Encaixa-se com 
o Camdolly CD400 ou rodas opcionais podem ser 
acrescentadas para o transporte fácil no chão.

Camdolly® CD400 para UPCS400 e UPC400
Dim. Exterior: 71 x 53 x 23 cm
Capacidade: 136 kg

Tabela de capacidade: 
UPCS400/UPC400

Recipientes com isolamento –  
UPCS400 e UPC400
•   Desempenho superior: ambos os modelos conservam  

alimentos quentes ou frios por 4 horas ou mais  
sem eletricidade.

•  O isolamento de espuma de poliuretano aprimora  
a manutenção da temperatura e permanece frio ao toque  
em comparação com os gabinetes metálicos quentes.

•  A construção durável nunca ficará batida, enferrujada,  
lascada ou quebrada.

•  As portas abrem-se a 270˚ para fácil carga e descarga de 
tabuleiros de alimentos.

•  As unidades são empilháveis e podem ser colocadas  
num carrinho.

Ultra Pan Camcarriers® UPCS400 e UPC400 para 
transportar recipientes de alimentos Gastronorm

Cores do 
UPC400

Cores do 
UPCS400

Cor em armazém CEL: (401).



Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

6 x 6,5 cm 
51 L

4 x 10 cm
52 L

3 x 15 cm
58,5 L

2 x 20 cm
51,2 L

4 x 6,5 cm 
34 L

3 x 10 cm
39 L

2 x 15 cm
39 L

6,5 + 20 cm
34,1 L

Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders UPC1200UPC600

UPC800 87,7˚C 85,5˚C 84,2˚C 82,9˚C 81,7˚C
UPC1600 87,1˚C 85,9˚C 85,1˚C 84,3˚C 83,7˚C

UPC800 0,3˚C 0,8˚C 0,9˚C 1,2˚C 1,4˚C
UPC1600 0,6˚C 1˚C 1,2˚C 1,5˚C 1,5˚C

401186

192158

191194

131519

110157

402

UPC1600UPC800

Para detalhes das cores dos produtos, consulte o nosso catálogo da Cambro ou www.cambro.com

CÓDIGO 300DIV* 400DIV 1200DIV* 1600DIV* CP3253 HP3253

ENCAIXA-SE EM UPC600 UPC800 UPC1200 UPC1600 UPC800 
UPC1200 
UPC1600

UPC600 
UPC800

DESCRIÇÃO Thermo 
Barrier

Thermo 
Barrier

Thermo 
Barrier

Thermo 
Barrier

Camchiller Camwarmer

QUANTIDADE POR  
COMPARTIMENTO

1 1 2 2 2 2

DIM. C x L x A
(CM)

53 x 33 x 2,5 54 x 33 x 2,5 53 x 33,5 x 3,5 53 x 33,5 x 3,8 53 x 32,5  x 3 53 x 32,5  x 3

QUANTIDADE  
POR CAIXA

1 2 2 2 1 1

COR EM  
ARMAZÉM CEL

Bege Café  
(157)*

Cinza  
(180)

Marrom Escuro 
(131)*

Azul Ardósia  
(401)*

Azul Glaciar  
(443)

Vermelho 
Quente (444)

* Não existe em armazém CEL.

ThermoBarrier®, Camchiller® e Camwarmer® 

UPC1600
Dim. Exterior: 71,5 x 82 x 135 cm
Dim. Compartimento: 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Peso: 59 kg
Acessórios: 1600DIV, CP1220

UPC800
Dim. Exterior: 52 x 69 x 137 cm
Dim. Compartimento: 33 x 54,5 x 48,5 cm
Peso: 39,01 kg
Acessórios: 400DIV, CP1220, 1210PW

Tabela de Capacidade: 
UPC600 (x2), UPC1200 (x4)

Tabela de Capacidade: 
UPC600 (x2), UPC1200 (x4)

Ultra Camcarts para  
recipientes de alimentos
Recipientes de alimentos reforçados  
e confiáveis com rodas embutidas.

Ultra Camcarts® para transportar 
recipientes de alimentos Gastronorm

UPC1200
Dim. Exterior: 72,5 x 82 x 116 cm
Dim. Compartimento: 54 x 66,5 x 34,5 cm
Peso: 49,29 kg
Acessórios: 1200DIV, CP1220

UPC600
Dim. Exterior: 52 x 69 x 114,5 cm
Dim. Compartimento: 34 x 54 x 35,5 cm
Peso: 32,48 kg
Acessórios: 300DIV, CP1220, 1210PW

Cores em armazém CEL do UPC800:   
(192), (194), (401).
Cor em armazém CEL do UPC600, 
UPC1200: (401).
Cores em armazém CEL do 
UPC1600: (194), (401).

Temperatura 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 
Inicial

Frío

Quente
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UPCH4002

CD400

UPCH4002 87,8˚C 82,8˚C 81,7˚C 80˚C 78,9˚C
UPCH8002 87,8˚C 83,9˚C 82,8˚C 81,1˚C 80˚C
UPCH16002 87,8˚C 83,9˚C 82,8˚C 81,1˚C 80˚CTop Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

6 x 6,5 cm 
51 L

4 x 10 cm
52 L

3 x 15 cm
58,5 L

2 x 20 cm
51,2 L

UPCH16002

Tabela de capacidade:  
UPCH4002, UPCH(T)8002 (x2), UPCH16002 (x4)

Ultra Pan Carriers® e Ultra Camcart® Série H 
para transportar recipientes de alimentos GN

UPCH8002 / UPCHT8002
Dim. Exterior: 52 x 69 x 137,2 cm
Dim. Compartimento: 33 x 54,5 x 48,5 cm
Volts: 220
Watts: 265
Peso: 43,36 kg

UPCH16002
Dim. Exterior: 73 x 84,7 x 137,5 cm
Dim. Compartimento: 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Volts: 220
Watts: 506
Peso: 67,13 kg

O seu isolamento espesso de espuma de 
polierutano retém as temperaturas durante horas.

Para detalhes das cores dos produtos, consulte nosso catálogo da Cambro ou www.cambro.com

Temperatura 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 
Inicial

Armazenamento quente quando desconectado

UPCH4002
Dim. Exterior: 46 x 67 x 63 cm
Dim. Compartimento: 33,5 x 53,3 x 48,6 cm
Volts: 220
Watts: 265
Peso: 20,45 kg
Carrinho: CD400

Desempenho de tempo e temperatura

Armazenamento  
a quente

Temperatura média  
dentro do compartimento.

65˚ a 74˚C

Tempo de 
aquecimento

Desde a temperatura 
ambiente até à quente.

45 minutos

Tempo de 
recuperação

Tempo de recuperação 
até atingir a temperatura 
quente, após a porta ser 
mantida aberta durante 
30 segundos.

 3 minutos

Tempo de 
transporte*

Após alcançar a 
temperatura quente, 
a duração de tempo 
que a unidade pode ser 
mantida passivamente/
desconectada até a 
temperatura alcançar 65˚C.

 4 horas +

*  Com base no teste com 4 H-Pans™ de tamanho integral, de 10 cm de 
profundidade, preenchidos com água quente de 87,7˚C.

Os produtos UPCH usam uma fração da 
eletricidade em comparação com os armários 
metálicos de armazenamento comuns.

UPCH8002 
Portas superior e inferior 
são aquecidas. 

UPCHT8002 
Porta superior é aquecida. 
Porta inferior é passiva.

Ultra Pan Carrier e Camcarts Série H
Perfeitos para abrir e fechar com frequência, esses 
recipientes elétricos com isolamento térmico prolongam o 
tempo de conservação de alimentos quentes e asseguram a 
segurança dos alimentos.

Cores em armazém CEL do UPCH4002, 
UPCH8002, UPCHT8002, UPCH16002: (401).



Pro Cart Ultra™

Pro Cart Ultra
Armazenamento quente e/ou fria, ambos num mesmo carro.
•  Carro de alta capacidade que armazena recipientes GN  

de alimentos, bandejas lisas de 60 x 40 cm, tabuleiros  
e caixas para pizza em duas câmaras isoladas separadas.

•  Personalize o carro para o adaptar ao seu menu com 
uma escolha de quente ativo, frio ativo ou armazenar 
passivamente em cada armário.

•  Módulos ativos eficientes em energia consomem menos  
de 5 Amp cada um.

•  O módulo frio usa tecnologia termoelétrica boa para  
o ambiente

•  Também se vendem em separado módulos ativos para 
se adaptarem rapidamente a alterações do menu ou 
operacionais.

•  Mesmo sem eletricidade, este carro pode manter 
temperaturas seguras durante +4 horas.

• Disponível em 220 V.

ELÉCTRICO QUENTE
Mantém os alimentos em 
segurança entre 65,5˚ e 74˚C  
com calor não radiante 
conveniente, pré-regulado  
e suave.

ELÉCTRICO FRIA
O controlador digital 
permite que se regule o 
frio desde 0,3˚ até 4,4˚C.

CÓDIGO DESCRIÇÃO PESO (KG) 
Ambos os compartimentos são passivos

PCUPP Não elétrico 103
Ambos os compartimentos são Quentes

*PCUHH2 Compartimento de cima quente, e o de baixo quente. 114,2
Ambos os compartimentos são Frios

*PCUCC2 Compartimento de cima frio, e o de baixo frio. 119
Quente e Frio

*PCUHC2 Compartimento de cima quente, e o de baixo frio. 116
*PCUCH2 Compartimento de cima frio, e o de baixo quente. 116
Passivo e Quente ou Frio

*PCUPH2 Compartimento de cima passivo, e o de baixo quente. 108,7
*PCUPC2 Compartimento de cima passivo, e o de baixo frio. 111
Quantidade por caixa: 1  Cor: Cinzento Carvão (615). 
 O carril normal (standard) inclui: 8 pares de carris Universal de aço inoxidável/compartimento. 
 Inclui rodas normais:  Rodas giratórias de serviço pesado de 15 x 5 cm com travões na frente, e rígidas na traseira. 
Opções: Pacote de segurança (S) disponível por pedido especial.
Dim. Exterior (Frio): 71,1 x 92,7 x 167,6 cm
Dim. Exterior (Quente e Passivo): 71,1 x 90,8 x 167,6 cm
Dim. Compartimento (Frio): 53,7 x 66,7 x 64,8 cm
Dim. Compartimento (Quente e Passivo): 53,7 x 68,6 x 64,8 cm
* O Número de código irá variar dependendo da ficha necessária. Por favor contacte o seu representante do Serviço ao Cliente.

Tempo de pré-aquecimento: 45 
minutos Tempo de recuperação: 3 
minutos depois de ter a porta aberta 
durante 30 segundos.

Ciclos de armazenamento quente 
entre 65,5˚ e 74˚C.

Tempo de pré-arrefecimento: 
90 minutos a 4,4˚C. (Teste feito 
num ambiente a 23˚C.) Tempo de 
recuperação: 10 minutos depois de ter 
a porta aberta durante 30 segundos.

Reajuste do frio a 0,3˚C podendo 
regular-se até 4,4˚C.

ISOLAMENTO
Isolamento em poliuretano na caixa e nas portas: 
maximiza a retenção de calor ou frio durante 4 horas 
ou mais.
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•  Não use nenhum tipo de combustível de 
cozinha portátil/em lata dentro de um 
recipiente Cambro.

•  Arrefeça sempre os recipientes metálicos 
durante 30–60 segundos até 121˚C antes 
de colocar num recipiente da Cambro ou 
em qualquer superfície de recipiente.

•  Líquido a ferver a 88˚C ou mais quente 
não deve ser derramado num recipiente 
da Cambro.

•  Não encoste um produto em qualquer 
fonte direta de calor, tal como um forno 
ou grelha quente.

•  Nunca use um carro ou carrinho com 
rodas danificadas.

Dicas para assegurar anos  
de utilização segura

Limpeza de Transportadores  
Isolados Tradicionais
•  Remova e limpe tampas, tampas de ventilação, juntas 

e torneiras. Para limpar juntas, coloque num recipiente 
ou pia com água quente e sabão, passe um pano macio 
ou escove, lave com água quente e seque com um pano 
macio e seco.

•  Quando possível, remova as portas e limpe ao redor das 
braçadeiras e/ou pinos.

•  Limpe com um pano macio ou escova e detergente 
comercial suave. Soluções de higienização são 
recomendadas. Não use palha de aço, esponjas 
abrasivas, escovas ou produtos que contenham amónia 
ou lixívia.

•  Enxagúe com água limpa e quente.

Limpeza da linha Cam GoBox®•  Limpar com um pano ou escova macios e um 
detergente comercial suave. Recomendam-se soluções 
higienizantes. Não usar lã de aço, esponjas abrasivas, 

Dicas de cuidados fáceis
Programe uma limpeza completa regular e inspeção das 
peças, como portas, juntas, torneiras, fechos e dobradiças 
assegure-se que estão em boas condições de funcionamento 
ou substitua-as se necessário.

escovas nem outros meios de limpeza que contenham 
amónia ou lixívia.

•  O Cam GoBox também é seguro para uso em máquina 
lava-louça.

Secagem e armazenamento
•  Seque ao ar sempre que possível ou passe um pano seco, 

limpo e macio, por todo o equipamento.

•  Armazene com tampas e portas ligeiramente abertas. 

Cheiros e manchas persistentes
•  Para remover cheiros e manchas que possam ocorrer 

vindo de café e/ou alimentos armazenados com forte 
odor, use sabão ou desinfetante para remoção de odor.

•  Uma solução diluída de 1 colher de sopa de bicarbonato 
de sódio por 1 litro de água quente ou 1 medida de suco 
de limão ou vinagre branco para 4 medidas de água 
quente também é eficaz.

•  Enxagúe completamente com água quente e seque.

Cuidado e manutenção

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

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


