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Cam GoBox 4060 – Wielofunkcyjny termos transportowy ładowany od przodu
®

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA
Cam GoBoxes można sztaplować
wzajemnie jak również z pojemnikami
innych głównych konkurentów.

MOŻLIWOŚĆ OBSŁUGI Z 4 STRON
Inteligentnie zaprojektowany
wbudowany uchwyt wzdłuż górnej
części pozwala na proste przenoszenie
ze wszystkich czterech stron.

UNIKATOWA KONSTRUKCJA
Komora na płytę chłodzącą lub
grzejącą znajduje się w wewnętrznej
ściance tylnej, aby zapobiec kapaniu
skroplin oraz zapewnić równomierne
rozprowadzanie temperatury.

PROSTA IDENTYFIKACJA
Wbudowany obszar etykiety utrzymuje plastikowe
identyfikatory menu w odpowiednim miejscu,
co umożliwia prostą identyfikację zawartości i
tym samym właściwe przekierowanie.
Rozpuszczalne etykiety StoreSafe Labels
można również używać z Cam GoBoxes.

PROSTE OTWIERANIE I ZAMYKANIE
Skośne krawędzie drzwi umożliwiają
ich łatwe zamknięcie i zatrzaśnięcie.

PEŁNY DOSTĘP W ZAKRESIE 270˚
Trwałe zawiasy i zasuwy umożliwiają otwarcie
drzwiczek pod kątem 270˚ i pozostawienie ich
otwartych z boku w celu łatwego dostępu do
produktów. Zatrzaski utrzymują drzwi
bezpiecznie zamknięte podczas transportu.

Utrzymanie ciepła
87˚C

ODPORNE NA WYCIEKANIE
Wbudowana bariera
kondensacyjna zapobiega
wyciekowi.

Temperatura
początkowa




0,3˚C

Lekkość: Wykonane z EPP
(spieniony polipropylen),
przyjaznego dla
środowiska naturalnego
materiału piankowego
o dużej wydajności.

Chemiczna Obojętność:
Obojętny na działanie
oleju, tłuszczu i
większości preparatów
chemicznych.

Wielofunkcyjne termosy piekarnicze
z niezintegrowanymi prowadnicami
są przeznaczone do transportowania
skrzynek 60 x 40 cm na wyroby
piekarnicze wypełnionych produktami
zapakowanymi, paczkowanymi lub
przewożonymi luzem.

Znakomita Absorpcja
Energii: Odporny nawet
na duże obciążenia bez
ryzyka uszkodzenia.

1 godz.

84,4˚C

82,8˚C

81,2˚C

2 godz.

3 godz.

4 godz.

Utrzymanie zimna

Temperatura
początkowa

Wielofunkcyjny termos transportowy
ładowany od przodu może być
zakupiony z niezintegrowanymi
prowadnicami, które zapewniają
operatorowi możliwość załadowania
skrzynek 60 x 40 cm o różnej głębokości.

85,6˚C

0,8˚C
1 godz.

Wielofunkcyjny termos transportowy
ładowany od przodu umożliwia
wszechstronną modyfikację poprzez
montaż opcjonalnych prowadnic ze
stali nierdzewnej do równoczesnego
transportowania skrzynek 60 x 40 cm
i tac do pieczenia w różnych
kombinacjach.

Znakomita Wytrzymałość
Konstrukcyjna: Możliwość
utrzymania nawet dużych
ciężarów z zachowaniem
kształtu i formy.

100% odnawialny
materiał.

0,9˚C

1,2˚C

2 godz.

3 godz.

1,4˚C
4 godz.

Jego konstrukcja obejmuje
regulowane prowadnice,
dzięki którym operator zyskuje
możliwość elastycznego
dostosowania przestrzeni między
prowadnicami. (Przedstawiono
kombinację skrzynek 60 x 40 cm
i tac do pieczenia w jednym
termosie transportowym.)

Bezpieczny do użycia
w zmywarkach.

Bezpieczny w kontakcie
z żywnością.

Cam GoBox 4060 – Termos transportowy ładowany od przodu 60 x 40 cm
®

Termos transportowy ładowany
od przodu z regulowanymi
prowadnicami
Ten wyjątkowy wielofunkcyjny termos
transportowy z regulowanymi prowadnicami
zawiera dwa zestawy regulowanych prowadnic
ze stali nierdzewnej*, które zapewniają
operatorowi najwyższy poziom elastyczności
w celu równoczesnego transportowania
skrzynek 60 x 40 cm i tac do pieczenia.
* Dodatkowe prowadnice można kupić osobno.
Patrz Akcesoria.

EPP4060FADJR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W
WAGA JEDNOSTKOWA
POJEMNOŚĆ
KOLOR

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

Ilość w opakowaniu: 1

Termos transportowy ładowany
od przodu bez prowadnicy
Wielofunkcyjne termosy piekarnicze z
niezintegrowanymi prowadnicami są przeznaczone
do transportowania skrzynek 60 x 40 cm na
zapakowaną lub paczkowaną żywność.
Ten termos transportowy umożliwia wszechstronną
modyfikację poprzez montaż opcjonalnych
prowadnic ze stali nierdzewnej, EPP4060FPR1*,
do równoczesnego transportowania skrzynek
60 x 40 cm i tac do pieczenia w różnych
kombinacjach.

EPP4060FNR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W
WAGA JEDNOSTKOWA
POJEMNOŚĆ
KOLOR

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

Ilość w opakowaniu: 1

* Patrz Akcesoria.

Termos transportowy ładowany
od przodu z 6 prowadnicami
Termosy transportowe EPP4060F6R ładowane
od przodu są dostępne z 6 zintegrowanymi
prowadnicami. Te termosy transportowe
zawierają rozszerzone prowadnice do
bezpiecznego przewożenia tac do pieczenia
60 x 40 cm, blach oraz tac bez obawy o spadanie
lub zapadanie się.

EPP4060F6R
WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W
WAGA JEDNOSTKOWA
POJEMNOŚĆ
KOLOR

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

Ilość w opakowaniu: 1
Uwaga: Najlepsze rezultaty osiąga się w przypadku ładowania pojemników GN z żywnością w zakresie temperatur 82˚-88˚C.
Załadowanie pojemników GN ze stali nierdzewnej z żywnością o temperaturze przekraczającej 120˚C będzie skutkować
uszkodzeniem pojemnika transportowego.

Termos transportowy ładowany
od przodu z 9 prowadnicami
Termosy transportowe EPP4060F9R ładowane
od przodu są dostępne z 9 zintegrowanymi
prowadnicami. Te termosy transportowe zawierają
rozszerzone prowadnice do bezpiecznego
przewożenia tac do pieczenia 60 x 40 cm bez obawy
o spadanie lub zapadanie się.

EPP4060F9R
WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W
WAGA JEDNOSTKOWA
POJEMNOŚĆ
KOLOR

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

Ilość w opakowaniu: 1
Uwaga: Najlepsze rezultaty osiąga się w przypadku ładowania pojemników GN z żywnością w zakresie temperatur 82˚-88˚C.
Załadowanie pojemników GN ze stali nierdzewnej z żywnością o temperaturze przekraczającej 120˚C będzie skutkować
uszkodzeniem pojemnika transportowego.

Cam GoBox 4060 – Termos transportowy 60 x 40 cm ładowany od góry
®

Termos transportowy ładowany
od góry o głębokości 20 cm
Termosy transportowe 60 x 40 cm ładowane od
góry to lekkie transportery zaprojektowane do
utrzymywania niskiej lub wysokiej temperatury
żywności przez ponad 4 godziny. Mogą pomieścić
skrzynki na wyroby piekarnicze oraz płyty chłodzące
Camchiller, które poprawiają retencję temperatury.
Ergonomiczne wpuszczone uchwyty ułatwiają
przenoszenie i transport.

EPP4060T200
WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W
WAGA JEDNOSTKOWA
POJEMNOŚĆ
KOLOR
Ilość w opakowaniu: 1

Termos transportowy ładowany
od góry o głębokości 30 cm
Głębokie termosy transportowe 60 x 40 cm ładowane
od góry to lekkie transportery zaprojektowane do
utrzymywania niskiej lub wysokiej temperatury
żywności przez ponad 4 godziny. Mogą pomieścić
skrzynki na wyroby piekarnicze oraz płyty chłodzące
Camchiller, które poprawiają retencję temperatury.
Ergonomiczne wpuszczone uchwyty ułatwiają
przenoszenie i transport.

Camchiller CP3253

EPP4060T300
WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W
WAGA JEDNOSTKOWA
POJEMNOŚĆ
KOLOR
Ilość w opakowaniu: 1

®

Płyty chłodzące (Camchiller) zostały zaprojektowane
w celu wydłużenia czasu przechowywania żywności w
niskiej temperaturze. Wystarczy je zamrozić na płasko
przez noc i umieścić na górze termosu transportowego.

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

WYMIARY D x S x W
WAGA JEDNOSTKOWA
KOLOR

CP3253

HP3253

53 x 32,5 x 3 cm
3,9 kg
Lodowy błękit (443)

53 x 32,5 x 3 cm
3,25 kg
Ognista Czerwień (444)

Ilość w opakowaniu: 1

Camwarmer HP3253
®

Płyty grzejące (Camwarmer) zostały zaprojektowane
w celu wydłużenia czasu przechowywania żywności
w wysokiej temperaturze. Wystarczy je umieścić w
gorącej kąpieli na 40 minut a potem umieścić na
dole termosu transportowego.

Zestaw regulowanych prowadnic
EPP4060FPR1 dla EPP4060FNR
Ramy ze stali nierdzewnej oraz dwa zestawy
prowadnic zostały zaprojektowane, aby zapewnić
operatorowi możliwość elastycznej regulacji
oraz uzyskania odpowiedniej przestrzeni między
prowadnicami.

Zestaw prowadnic EPP4060FAR
dla EPP4060FPR1

EPP4060FPR1
WYMIARY D x S x W
WAGA JEDNOSTKOWA
KOLOR
Ilość w opakowaniu: 1

EPP4060FAR
WYMIARY D x S x W
WAGA JEDNOSTKOWA

Zestaw dwóch regulowanych prowadnic ze stali
nierdzewnej można kupić oddzielnie w celu
przewożenia większej liczby produktów w tym samym
termosie transportowym.

KOLOR

Wózek Camdolly do
termosów transportowych
Cam GoBox 60 x 40 cm

WYMIARY D x S x W

Umożliwia bezpieczne składowanie i
transportowanie wielu termosów jednocześnie.
(4 kółka skrętne, 2 z hamulcami.)

KOLOR

Plastikowe etykiety
identyfikacyjne

KOLOR

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

CD4060EPP
WAGA JEDNOSTKOWA
NOŚNOŚĆ

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

Ilość w opakowaniu: 1
EPPID5

(000)

Ilość w opakowaniu: 1

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TELEFON: (49) 7022 90 100 0
FAKS: (49) 7022 90100 19
cambropoland@cambro.com
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LITX17EPP4060PO

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

Ilość w opakowaniu: 1

®

Kolorowe etykiety identyfikacyjne menu
ułatwiają operatorowi określenie zawartości
oraz miejsca przeznaczenia.

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

I061708

Akcesoria

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

