Warmhoudladen en -cabinetten
WArMHoudlAdEN
500-1D
500-2D
500-1D

€ 1.960,€ 3.030,€ 3.695,-

b Houdt producten zoals vlees, vis, groente, sauzen,

b
b

500-1D

teChnisChe gegevens
500-3d:
elektrisch:230 V; 1PH; 50Hz; 0,59 kW
buitenmaten:H 664mm x B 624mm x d 657mm
gewicht:68kg netto; 75kg bruto
laden:

drie

500-2d:

Elektrisch
opties & aCCessoires:
aansluitpunt

elektrisch:230 V; 1PH; 50Hz; 0,59 kW

 onderstel met wielen, inclusief twee vaste
en twee zwenkwielen (hoogte - 171mm)

buitenmaten:H 481mm x B 624mm x d 657mm

 diverse rVS roosters

laden:

657mm

 onderstel met poten (hoogte - 171mm)

gewicht:52kg netto; 57kg bruto
twee

elektrisch:230 V; 1PH; 50Hz; 0,59 kW

296mm

Elektrisch
aansluitpunt

500-1D

laden:

Eén

312mm

624mm

657mm

121 mm onderstel
met 76 mm wielen

1101mm
Snoer:
230 V - 2,4m
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500-3D

481mm

664mm

631mm

Snoer:
230 V - 2,4m

gewicht:36kg netto; 41kg bruto

296mm

1101mm

500-2D

657mm

buitenmaten:H 296mm x B 624mm x d 657mm

500-3D

481mm

664mm

 onderstel i.c.m. 6-10 of 10-10 combisteamer

171 mm onderstel of
127 mm onderstel met wielen

312mm

500-1d:

624mm

664mm
631mm
481mm

500-2D

500-3D

 Stapelkit

500-1D

 diverse kunststof roosters

500-1D

b

500-2D

500-2D

b

500-3D

296mm

b

rijst, aardappels en broodjes zonder kwaliteitsverlies
urenlang warm en gereed om te serveren.
Halo Heat®... een gecontroleerde gelijkmatige
warmte, die elk product op zijn gewenste
temperatuur houdt met als resultaat een perfecte
presentatie, smaak en langere houdbaarheid.
roestvrijstalen constructie.
laden op geleiders met wielen voor gN 1/1 bakken.
Vochtgehalte product blijft behouden zonder
toevoegen van water.
312mm
geventileerde laden.

Elektrisch
aansluitpunt

624mm

Warmhoudladen en -cabinetten
WArMHoudlAdEN
500-1DN
500-2DN
500-3DN

€ 1.960,€ 3.030,€ 3.695,-

b Houdt producten zoals vlees, vis, groente, sauzen,

500-2DN

teChnisChe gegevens

elektrisch: 230 V; 1PH; 50Hz; 0,59kW
buitenmaten: H 664mm x B 423mm x d 792mm
gewicht: 59kg netto; 66kg bruto
laden: drie

500-2dn:
elektrisch: 230 V; 1PH; 50Hz; 0,59 kW

792mm

opties & aCCessoires:

 onderstel met poten (hoogte - 171mm)

buitenmaten: H 481mm x B 423mm x d 792mm

 onderstel met wielen, inclusief twee vaste
en twee zwenkwielen (hoogte - 171mm)

gewicht: 45kg netto; 51kg bruto
laden: twee

 diverse rVS roosters
 diverse kunststof roosters
 Stapelkit

500-1DN

500-3dn:

Elektrisch
aansluitpunt

500-1D

500-1dn:
423mm

211mm

 onderstel i.c.m. 6-10 of 10-10 combisteamer

elektrisch: 230 V; 1PH; 50Hz; 0,59 kW
buitenmaten: H 296mm x B 423mm x d 792mm
gewicht: 30kg netto; 34kg bruto

792mm

Elektrisch
laden: Eén
aansluitpunt

1364mm

Elektrisch
aansluitpunt

296mm

500-1D

423mm

792mm

664mm
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Snoer:
230 V - 2,4m

500-2D

500-1D

296mm

1364mm

500-3D

121 mm onderstel
met 76 mm wielen

81mm

171 mm onderstel of
127 mm onderstel met wielen

481mm

500-3D

Snoer:
230 V - 2,4m

500-2D

211mm

631mm

b

500-2D

b

500-3DN

296mm

b

500-3D

b

481mm

b

664mm

b

rijst, aardappels en broodjes zonder kwaliteitsverlies
urenlang warm en gereed om te serveren.
Halo Heat®... een gecontroleerde gelijkmatige
warmte, die elk product op zijn gewenste
temperatuur houdt met als resultaat een perfecte
presentatie, smaak en langere houdbaarheid.
roestvrijstalen constructie.
laden op geleiders met wielen voor gN 1/1 bakken.
Vochtgehalte product blijft behouden zonder
toevoegen van water.
211mm
geventileerde laden.
Smalle uitvoering.

423mm

Warmhoudladen en -cabinetten
WArMHoudcABINEt
300-S

€ 2.415,-

b Houdt producten zoals vlees, vis, groente, sauzen,

b
b
b
b
b

teChnisChe gegevens

opties & aCCessoires:
 onderstel met poten (hoogte - 171mm)

elektrisch: 230 V; 1PH; 50/60 Hz; 0,80 kW;
met snoer en stekker

 onderstel met wielen, inclusief twee vaste
en twee zwenkwielen (hoogte - 171mm)

buitenmaten: H 466mm x B 443mm x d 645mm

 diverse rVS roosters

binnenmaten: H 305mm x B 348mm x d 546mm

 diverse kunststof roosters

productcapaciteit: maximaal 16kg

 Stapelkit

gewicht: 29kg netto; 57kg bruto

 onderstel i.c.m. 6-10 of 10-10 combisteamer
 lekbak
 toegang tot HAccP-gegevens
 linksdraaiende deur
 roestvrijstalen onderstel
 Snijplateau Prime rib
 onderplaat

443mm

1031mm

Snoer:
1524mm

397mm

b

645mm

b

5mm
466mm

b

rijst, aardappels en broodjes zonder kwaliteitsverlies
urenlang warm en gereed om te serveren.
Halo Heat®... een gecontroleerde gelijkmatige warmte,
die elk product op zijn gewenste temperatuur houdt
met als resultaat een perfecte presentatie, smaak en
langere houdbaarheid.
laag energieverbruik.
temperatuurbereik:
» Warmhouden: 16°c tot 93°c
Eenvoudige bediening middels een digitale display.
roestvrijstalen constructie.
Kan tot drie gN 1/1 x 65mm bakken bevatten.
Vier handgrepen.
deurgrendel.
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Warmhoudladen en -cabinetten
WArMHoudcABINEt
500-s

€ 3.620,-

b Halo Heat®... een gecontroleerde gelijkmatige warmte,

b
b

opties & aCCessoires:
 Poten (152mm)
 Bumper, rubber rondom

elektrisch: 230 V; 1PH; 50/60 Hz; 0,95 kW;
met Doorgeef
snoer en stekker

uitvoering

buitenmaten: H 718mm x B 483mm x d 670mm

aansluitpunt

met wielen: H 852mm
(wielen 89mm)
Elektrisch
binnenmaten: H aansluitpunt
507mm x B 362mm x d 546mm

productcapaciteit: maximaal 27kg

 toegang tot HAccP-gegevens
 linksdraaiende deur

teChnisChe gegevens

gewicht: 47kg netto; 79kg bruto

 roestvrijstalen onderstel
 diverse rVS snijplateaus
 deluxe-bediening met kerntemperatuur sensor
 rAl afwerkingskleur naar keuze
 doorgeef uitvoering
 lekbak met afvoer

477mm
458mm

 deur met ruit
 Stapelkit

731mm

Snoer:
230V - 2438mm

365mm

 deurslot

Elektrisch
aansluitpunt

Doorgeef
uitvoering

406mm
483mm
*809mm - met optionele 64mm wielen
*895mm - met optionele 127mm
wielen
29
*861mm - met optionele 152mm poten

485mm
670mm

772 mm

b

1490mm

b

1049 mm

b

758mm

b

1124mm

b

852mm
89mm wielen
134mm

b

die elk product op zijn gewenste temperatuur houdt
met als resultaat een perfecte presentatie, smaak en
langere houdbaarheid.
laag energieverbruik.
temperatuurbereik:
» Warmhouden: 16°c tot 93°c
Eenvoudige bediening middels een digitale display.
roestvrijstalen constructie.
Kan tot zes gN 1/1 x 65mm bakken bevatten.
532mm
Kan worden gecombineerd met een cS-100
snijplateau en kan als zodanig worden gebruikt als
mobiel service station.
Inclusief twee draadroosters.
Vier wielen; twee vast, twee zwenkwielen met rem
(89mm hoog).
Elektrisch

Warmhoudladen en -cabinetten
WArMHoudcABINEt
750-s

€ 4.215,-

b Halo Heat ... een gecontroleerde gelijkmatige warmte,
®

b
b

opties & aCCessoires:
 Poten (152mm)
 Bumper, rubber rondom

getoond met
optionele
bumper

teChnisChe gegevens
Doorgeef
uitvoering
elektrisch:
230 V; 1PH; 50/60 Hz; 1,0 kW
met snoer en stekker

buitenmaten:Elektrisch
H 718mm x B 676mm x d 797mm
aansluitpunt
met wielen: H 852mm (wielen 89mm)

binnenmaten: H 507mm x B 556mm x d 673mm

productcapaciteit: maximaal 54kg

 toegang tot HAccP-gegevens

gewicht: 71kg netto; 103kg bruto

 deluxe-bediening met kerntemperatuur sensor
 rAl afwerkingskleur naar keuze
 doorgeef uitvoering
 lekbak met afvoer
 diverse rVS roosters
 linksdraaiende deur

858mm

 rVS onderstel

670mm

 deur met ruit

429mm

651mm

 Stapelkit

Snoer:
230V - 2438mm

 deurslot
 lekbak

Elektrisch
aansluitpunt

Doorgeef
uitvoering
600mm
676mm

612mm
797mm

*809mm - met optionele 64mm wielen
*895mm - met optionele 127mm wielen
*861mm - met optionele 152mm poten
30

771mm

b

2003mm

b

1369mm

b

886mm

b

1444mm

b

852mm
89mm wielen
134mm

b

die elk product op zijn gewenste temperatuur houdt met
als resultaat een perfecte presentatie, smaak en langere
houdbaarheid.
laag energieverbruik.
temperatuurbereik:
» Warmhouden: 16°c tot 93°c
Eenvoudige bediening middels een digitale display.
roestvrijstalen constructie.
726mm
Kan tot tien gN 1/1 x 65mm of vijf gN 2/1 x 65mm
bakken bevatten.
Kan worden gecombineerd met een cS-200 snijplateau
en kan als zodanig worden gebruikt als mobiel service
station.
Elektrisch
Inclusief twee draadroosters.
aansluitpunt
Vier wielen; twee vast, twee zwenkwielen met rem
(89mm hoog).

Warmhoudladen en -cabinetten
WArMHoudcABINEt
1200-s

€ 4.335,-

b Halo Heat®... een gecontroleerde gelijkmatige warmte,

 Poten (152mm)

 Bumper, rubber rondom

getoond met
optionele bumper

 toegang tot HAccP-gegevens
 linksdraaiende deur

Doorgeef
teChnisChe gegevens
uitvoering
1979mm

opties & aCCessoires:

DELUXE BEDIENING

1377mm

 rVS onderstel

Elektrisch
elektrisch:
230 V; 1000W; 1PH; 50/60 Hz; 0,88 kW;
met snoer en stekker
aansluitpunt
230 V; 2000W; 1PH; 50/60 Hz; 1,8 kW;
met snoer en stekker
buitenmaten: H 944mm x B 672mm x d 817mm
met wielen: H 1117mm (wielen 127mm)

binnenmaten: H 730mm x B 541mm x d 673mm

 deluxe-bediening met kerntemperatuur sensor

productcapaciteit: maximaal 87kg

 deur met ruit

gewicht: 81kg netto; 102kg bruto

 doorgeef uitvoering
 diverse rVS roosters
 diverse snijplateaus
 Stapelkit
 deurslot

858mm

657mm

 lekbak

429mm

636mm

Snoer:
230V - 2438mm

Elektrisch
aansluitpunt

585mm
672mm

*1161mm - met optionele 89mm wielen
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*1113mm - met optionele 152mm poten

Doorgeef
uitvoering

613mm
817mm

1033mm

b

AFGEBEELD MET OPTIONELE

1033mm

b

876mm

b

173mm

b

1427mm

b

1117mm
127mm wielen

b

die elk product op zijn gewenste temperatuur houdt met
als resultaat een perfecte presentatie, smaak en langere
houdbaarheid.
laag energieverbruik.
temperatuurbereik:
701mm
» Warmhouden: 16°c tot 93°c
Eenvoudige bediening middels een digitale display.
roestvrijstalen constructie.
Kan tot zestien gN 1/1 x 65mm of acht gN 2/1 x
65mm bakken bevatten.
Vier wielen; twee vast, twee zwenkwielen met rem
Elektrisch
(127mm hoog).
aansluitpunt

Warmhoudladen en -cabinetten
WArMHoudcABINEt
1200-up

€ 6.430,-

b Halo Heat®... een gecontroleerde gelijkmatige warmte,

opties & aCCessoires:
 Poten (152mm)
 Bumper, rubber rondom

getoond met
optionele bumper

 deluxe-bediening met kerntemperatuur sensor
 deur met ruit voor elk compartiment
 doorgeef uitvoering

gegevens

Doorgeef

Elektrisch
aansluitpunt

1979mm

elektrisch:
uitvoering230 V; 2000W; 1PH; 50/60 Hz; 1,8 kW;
met snoer en stekker
Elektrisch 230 V; 4000W; 1PH; 50/60 Hz; 3,5 kW;
aansluitpuntmet snoer en stekker
buitenmaten: H 1797mm x B 672mm x d 817mm
met wielen: H 1924 mm (wielen 127mm)
binnenmaten: H 730mm x B 541mm x d 673mm
per compartiment

 toegang tot HAccP-gegevens
 deur met ruit

productcapaciteit: maximaal 87kg per compartiment

 linksdraaiende deur

gewicht: 151kg netto; 178kg bruto

 diverse rVS roosters
 diverse snijplateaus

655mm

 rVS onderstel

636mm

 deurslot

858mm
429mm

Snoer:
230V - 2438mm

Elektrisch
aansluitpunt

Doorgeef
uitvoering
1838mm

b

1377mm

b

876mm

b

172mm

b

1427mm

b

1924mm 127mm wielen

b

die elk product op zijn gewenste temperatuur houdt met
als resultaat een perfecte presentatie, smaak en langere
houdbaarheid.
laag energieverbruik.
temperatuurbereik:
» Warmhouden: 16°c tot 93°c
Eenvoudige bediening middels een digitale display.
roestvrijstalen constructie.
Kan tot zestien gN 1/1 x 65mm of acht gN
2/1 x 65mm
701mm
bakken bevatten.
Vier wielen; twee vast, twee zwenkwielen met rem
teChnisChe
(127mm hoog).

585mm
672mm
*1881mm - met optionele 89mm wielen
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*1921mm - met optionele 89mm wielen

613mm

817mm

Warmhoudladen en -cabinetten
WArMHoudcABINEt MEt INrIJWAgEN
20-20mW, 20-20W
€ 8.025,b Halo Heat®... een gecontroleerde gelijkmatige warmte, die elk

opties & aCCessoires:
 Inrijwagen of bordenwagen met vier wielen; twee
vast, twee zwenkwielen met rem (127mm hoog).
de inrijwagen is ontworpen voor maximale
capaciteit en kan worden gebruikt met een 20-10
of 20-20 combitherm®-oven (bij bestelling
aangeven welke type oven).

20-20MW

 deur rechtsdraaiend

teChnisChe gegevens

 rVS roosters
1599mm tot MW
bumper
 Inrijwagen,
20
gN

elektrisch: 230 V; 1PH; 50/60 Hz; 2,6 kW

1557mm

 Bordenwagen voor 51, 60, 84 of 102 borden
 Poten (20-20W)

buitenmaten

33mm

20-20mW: H 1898mm x B 888mm x d 1049mm
met wielen

Snoer: 2743mm

20-20W: H 1898mm x B 830mm x d 1039mm
met poten
binnenmaten: H 1505mm x B 614mm x d 846mm
productcapaciteit: 20 gN 2/1 x 65mm of 40 gN 1/1 x 65mm
gewicht: 190kg netto; 244kg bruto

INRIJWAGEN VOOR

INRIJWAGEN VOOR

BAKKEN

BORDEN

20-20MW

1039mm

1599mm tot MW bumper
1557mm
33mm

888mm

1669mm

Snoer: 2743mm

1660mm

1735mm

b

1669mm

b

1660mm

b

1898mm

b

product op zijn gewenste temperatuur houdt met als resultaat een
perfecte presentatie, smaak en langere houdbaarheid.
roestvrijstalen constructie.
Verstelbare elektronische thermostaat, 16° tot 96°c.
digitale display voor het bewaken van de interne luchttemperatuur.
deur draait naar links.

1049mm
tot MW bumper

33

1039mm

Warmhoudladen en -cabinetten
BANQuEtWAgENS
1000-bQ2/96

€ 6.260,-

b Halo Heat®... een gecontroleerde gelijkmatige warmte,

b
b
b

buitenmaten: H 1716mm x B 964mm x d 739mm

» 96 borden/24 dragers met elk vier borden (254mm)
» 64 borden/16 dragers met elk vier borden (324mm)

binnenmaten: H 1342mm x B 717mm x d 647mm
gewicht: 146kg netto; 188kg bruto

opties & aCCessoires:
 onbedekte bordendragers “P”

(borddiameter - 197mm tot 254mm)
 Afgedekte bordendragers “c”

(borddiameter - 197mm tot 248mm)
 onbedekte bordendragers “EP”

(borddiameter - 241mm tot 318mm)
 Afgedekte bordendragers “Ec”

(borddiameter - 241mm tot 318mm)
 dubbele deur

ONBEDEKTE
BORDENDRAGERS

 deurslot

“P”

AFGEDEKTE
BORDENDRAGERS

 rVS roosters
964 mm
Snoer:
230V - 2438mm

1638 mm

b

192 mm

b

1716 mm

b

1226 mm

b

1514 mm

b

739 mm

b

die elk product op zijn gewenste temperatuur houdt
met als resultaat een perfecte presentatie, smaak en
langere houdbaarheid.
Voor het vervoer van warme maaltijden, geserveerd op
borden voor buffetten van elke omvang.
roestvrijstalen constructie.
transporthandgrepen aan beide zijkanten van de wagen.
Verstelbare elektronische thermostaat, 16° tot 93°c.
digitale display voor het bewaken van de interne
AFGEBEELD MET OPTIONELE
luchttemperatuur
DUBBELE DEUR
Eén compartiment
Inclusief vier draadroosters.
teChnisChe gegevens
Vier wielen; twee vast, twee zwenkwielen met rem
elektrisch: 230 V; 1PH; 50/60 Hz; 1,5 kW;
(152mm hoog).
met snoer en stekker
Maximale capaciteit:

701 mm

34

565 mm

“C”

Warmhoudladen en -cabinetten
BANQuEtWAgENS
1000-bQ2/128

€ 8.135,-

b Halo Heat®... een gecontroleerde gelijkmatige warmte,

b
b
b

» 128 borden/32 dragers met elk vier borden (254mm)

buitenmaten: H 1716mm x B 1164mm x d 739mm

» 96 borden/24 dragers met elk vier borden (298mm)

binnenmaten: H 1342mm x B 917mm x d 647mm
gewicht: 168kg netto; 220kg bruto

opties & aCCessoires:
 onbedekte bordendragers “P”
(borddiameter - 197mm tot 254mm)
 Afgedekte bordendragers “c”
(borddiameter - 197mm tot 248mm)
 onbedekte bordendragers “EP”
(borddiameter - 241mm tot 318mm)
 Afgedekte bordendragers “Ec”
(borddiameter - 241mm tot 318mm)
 dubbele deur

ONBEDEKTE
BORDENDRAGERS

 deurslot

AFGEDEKTE

“P”

BORDENDRAGERS

“C”

 rVS roosters
1164 mm

Snoer:
230V - 2438mm

1638 mm

b

192 mm

b

1716 mm

b

1226 mm

b

1514 mm

b

739 mm

b

die elk product op zijn gewenste temperatuur houdt
met als resultaat een perfecte presentatie, smaak en
langere houdbaarheid.
Voor het vervoer warme maaltijden, geserveerd op
borden voor buffetten van elke omvang.
roestvrijstalen constructie.
transporthandgrepen aan beide zijkanten van de wagen.
Verstelbare elektronische thermostaat, 16° tot 93°c.
digitale display voor het bewaken van de interne
luchttemperatuur
Eén compartiment
Inclusief vier draadroosters.
teChnisChe gegevens
Vier wielen; twee vast, twee zwenkwielen met rem
(152mm).
elektrisch: 230 V; 1PH; 50/60 Hz; 2,0 kW;
met snoer en stekker
Maximale capaciteit:

901 mm

35

565 mm

Warmhoudladen en -cabinetten
BANQuEtWAgENS
1000-bQ2/192

€ 10.980,-

b Halo Heat®... een gecontroleerde gelijkmatige warmte,

b
b
b
b

» 192 borden/48 dragers met elk vier borden (254mm)
» 128 borden/32 dragers met elk vier borden (324mm)

buitenmaten: H 1716mm x B 1744mm x d 739mm
binnenmaten: H 1342 mm x B 717mm x d 647mm
per compartiment

opties & aCCessoires:

gewicht: 280kg netto; 340kg bruto

 onbedekte bordendragers “P”
(borddiameter - 197mm tot 254mm)
 Afgedekte bordendragers “c”
(borddiameter - 197mm tot 248mm)
 onbedekte bordendragers “EP”
(borddiameter - 241mm tot 318mm)
 Afgedekte bordendragers “Ec”
(borddiameter - 241mm tot 318mm)
 dubbele deuren

AFGEDEKTE

ONBEDEKTE

 deurslot

BORDENDRAGERS

 rVS roosters

“P”

BORDENDRAGERS

1744 mm
Snoer:
230V - 2438 mm

1646 mm

b

1716 mm

b

1226 mm
192 mm

b

1509 mm

b

739 mm

b

die elk product op zijn gewenste temperatuur houdt
met als resultaat een perfecte presentatie, smaak en
langere houdbaarheid.
Voor het vervoer warme maaltijden, geserveerd op
borden voor buffetten van elke omvang.
roestvrijstalen constructie.
transporthandgrepen aan beide zijkanten van de wagen.
Verstelbare elektronische thermostaat, 16° tot 93°c.
digitale display voor het bewaken van de interne
luchttemperatuur
twee compartimenten.
Inclusief acht draadroosters.
teChnisChe gegevens
Zes wielen; twee vast, vier zwenkwielen met rem
(152mm).
elektrisch: 230 V; 1PH; 50/60 Hz; 3,0 kW;
met snoer en stekker
Maximale capaciteit:

1459 mm

36

565 mm

“C”

