WÓZKI DO POJEMNIKÓW GN CAMSHELVING

®

Zaprojektowany
na całe życie

Pełna wysokość GN 2/1 Wózek
UGNPR21F36

Pełna wysokość GN 1/1 Wózek
UGNPR11F18

Dożywotnia gwarancja
na rdzę i korozję

www.cambro.com

Trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność
Wózki do pojemników GN Camshelving reprezentują znaczącą ewolucję produktów do
przechowywania i transportu żywności. W przeciwieństwie do szerokiej gamy metalowych
wózków dostępnych na rynku, wózki te nigdy nie będą posiadały uszkodzeń się w punktach
spawalniczych, wgniecionych ram lub ostrych metalowych krawędzi oraz trudnych do
czyszczenia narożników jak również rdzy i korozji. Dodatkowo są wolne od uszkodzeń
niemożliwych do naprawy. Każdą część można wymienić przez cały okres użytkowania.
Zbudowane z podobnych materiałów kompozytowych jak Camshelving, z łatwymi do
czyszczenia, gładkimi powierzchniami i ergonomicznymi funkcjami, wózki te gwarantują
użytkownikom niezrównaną wydajność i trwałość przez lata.

KOMPONENT

®

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI,
DODATKOWE MOŻLIWOŚC
Unikalna górna rama obsługuje 1 lub 2 pojemniki na
żywność o rozmiarze GN 1/1, aby chronić zawartość
poniżej podczas przechowywania i transportu.
Możesz położyć na niej deskę do krojenia GN 1/1,
aby stworzyć lekką stację przygotowawczą
(tylko dla wózka GN 1/1 o połowie wysokości).

ŁATWE DO CZYSZCZENIA
Odporny na kwasy spożywcze i
agresywne chemikalia. Brak ostrych
narożników zbierających trudne do
usunięcia resztki jedzenia i tłuszczu.
Można myć myjką ciśnieniową
lub ścierką.
BLOKADA TRANSPORTOWA
3 mm blokada zapobiega wysunięciu
się pojemnika I zapewnia stabilność i
bezpieczeństwo podczas transportu.

PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ
Brzegi prowadnic zaprojektowane bez
rantów blokujących dostęp
do pojemników.

7,6 cm

ODSTĘP SZYN
Szeroki 7,6 cm odstęp między
szynami zapewnia największą
wszechstronność i łatwość użycia.
WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
Używaj w kuchni, komorze mroźniczej
lub chłodniczej. Trzymaj gorące
pojemniki prosto z piekarnika do 200˚C.
Dostosowane do transportu w obiekcie
lub poza nim.
OPTYMALNE PRZECHOWYWANIE
ZAPEWNIAJĄCE DUŻĄ POJEMNOŚĆ
Zwolnij cenne miejsce na półkach w lodówkach
lub zamrażarkach. Zoptymalizuj przepływ
powietrza wokół pojemników GN w celu
chłodzenia lub rozmrażania dużych ilości żywności.

STABILNOŚĆ, PŁYNNOŚĆ RUCHÓW I ZWROTNOŚĆ
Solidne górne i dolne ramy blokujące w połączeniu z
4 wysokiej jakości plastikowymi kółkami, zapewniają
cichy i płynny ruch wózka, którym można łatwo
manewrować w dowolnym miejscu.

Nośność
Na półkę
Na wózek

KÓŁKA PREMIUM
Wytrzymałe kółka o średnicy
12,7 cm. Na wszystkich czterech
pełno-obrotowych kółkach
znajdują się niebrudzące gumy
termoplastyczne z hamulcami.

Pojemność załadowcza
Wszystkie modele
Pełny rozmiar
Pół rozmiaru

45 kg
340 kg
170 kg

Szybkie I łatwe do złożenia

GN 1/1, 6,5 cm głębokości
Pełny rozmiar Załadunek
1/1
przedni

18
każdy

1 patelnia
na półkę

Pełny rozmiar Załadunek
2/1
boczny

36
każdy

2 patelnie
na półkę

Wszystkie element w jednym kartonie dla
zminimalizowania kosztów transportu.
Kółka i dolne kliny ramy montowane fabrycznie
na słupkach. Składa się w 4 etapach przy
pomocy 1 narzędzia.

Ładowność wózka GN 1/1*
Jeden pełnowymiarowy pojemnik na półkę
6,5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

18
36
54

9
18
27

9
18
27

6
12
18

9
18
27

4
8
12

4
8
12

3
6
9

Pełna wysokość

1/1 Patelnie
1/2 Patelnie
1/3 Patelnie
Połowa wysokości

1/1 Patelnie
1/2 Patelnie
1/3 Patelnie

*Bez górnej ramy. Rama łącznika górnego słupka mieści
pełnowymiarową miskę na żywność GN 1/1 lub deskę do krojenia GN 1/1.
Zestaw szyn dolnych mieści tylko pojemnik o głębokości 6,5 cm.

UGNPR11H9

UGNPR11F18

GBCTUGNPR11
Opcjonalna pokrowiec winylowy o dużej
wytrzymałości do pełnego wózka GN 1/1.

UGNPR21H18

UGNPR21F36

GBCTUGNPR21
Opcjonalna pokrowiec winylowy o dużej
wytrzymałości do pełnego wózka GN 2/1.

Wszystkie wózki przychodzą z gotowymi
ramkami oraz słupki z kółkami.

Ładowność wózka GN 2/1*
Dwa pełnowymiarowe pojemniki GN na półkę
6,5 cm
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Pełna wysokość

1/1 Patelnie
Połowa wysokości

1/1 Patelnie

*Bez górnej ramy. Rama łącznika górnego słupka mieści
pełnowymiarową miskę na żywność GN 1/1 lub deskę do krojenia GN 1/1.
Zestaw szyn dolnych mieści tylko pojemnik o głębokości 6,5 cm.

KOD
Wózek na pojemniki 1/1 GN

OPIS

WYMIARY
D x S x W**

WAGA
JEDNOSTKI

UGNPR11F18
UGNPR11H9

Pełna wysokość
Połowa wysokości

73,03 x 43,8 x 170,7 cm
73,03 x 43,8 x 101,6

24,56 kg
15,28

Pełna wysokość
Połowa wysokości

83,5 x 64,5 x 170,7
83,5 x 64,5 x 101,6

27,68
17,14

Dla GN 1/1
Dla GN 2/1

66,3 x 47,2 x 154,4
78,7 x 67,9 x 154,4

—
—

Wózek na pojemniki 2/1 GN

UGNPR21F36
UGNPR21H18
Winylowy pokrowiec na wózki o pełnej wysokości

GBCTUGNPR11
GBCTUGNPR21
Ilość w opakowaniu: 1

Kolor wózka: Nakrapiany szary (480). 
Kolor pokrowca: Przeźroczysty biały (CLR).

Patent zgłoszony.
KOMPONENT

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

Pokrowiec winylony nie jest na liście NSF.

**Zawiera 12,7 cm.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach Cambro, odwiedź www.cambro.com lub skontaktuj
się z dystrybutorem, przedstawicielem handlowym Cambro lub działem obsługi klienta Cambro.
CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TELEFON: (49) 7022 90 100 0
FAKS: (49) 7022 90100 19
cambropoland@cambro.com
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