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922626 (TRSLRA61011) BELADINGWAGEN voor alle
beladingrekken van SkyLine
6 1/1GN en 10 1/1GN oven en
50-50 kg blastchiller-freezer

SkyLine beladingwagen voor bereiding in de oven,
afkoelen in de blastchiller en opslag in de inrij koelkast en
vervolgens weer regenereren in de oven, zonder
overplaatsen van de gastronorm bakken.
Voor de SkyLine oven 6x 1/1GN en 10x 1/1GN en de SkyChill
blastchiller-freezer 50-50 kg. De beladingwagen blijft
buiten de oven of de blastchiller.
Beladingwagen vervaardigd van roestvrijstaal AISI304.
Opgebouwd uit een roestvrijstalen buisframe met
roestvrijstalen boven- en onderschappen. Het bovenschap
met geleiding en blokkeerinrichting voor het verrijdbare
beladingrek. Vergrendeling van de beladingwagen aan de
bodemrail van de oven of blastchiller voor veilige belading
of ontlading. Duwbeugel en 4 zwenkwielen Ø125 mm,
waarvan 2 met rem.

Uitvoering
• Multi functioneel, de beladingwagen is

toepasbaar met beladingrekken voor:
* SkyLine combi steamer 61 en 101
* SkyLine combi oven 61 en 101
* SkyChill blastchiller-freezer 50-50 kg
* inrijkoelkast van 930 liter
* Prostore koel- en vrieskast van 470 liter

• Perfect voor eenvoudig en veilig beladen en
ontladen van de oven of blastchiller.

• Te gebruiken in combinatie met een bodemrail
in de oven blastchiller of koelkast.

Constructie
• Degelijke uitvoering, vervaardigd van roestvrijstaal

AISI304.
• Opgebouwd uit een buisframe met boven- en

onderschap.
• Vergrendeling aan de oven of blastchiller

tijdens het beladen of ontladen van de oven
of blastchiller.

• Blokkeer inrichting voor het beladingrek tijdens
het transport.

• Voorzien van een duwbeugel.
• Verrijdbaar door middel van vier zwenkwielen

Ø125 mm, waarvan twee met rem.
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Boven aanzicht

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte

922626 (TRSLRA61011) 485 mm 
Externe afmetingen,
breedte 913 mm 
Externe afmetingen, hoogte 949 mm 
Gewicht, netto 39 kg 


