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922650 (BARAW51PL1021) BANQUETING
BELADINGREK voor 51
borden Ø310 mm, 75 mm
ringafstand, voor SkyLine
oven en blastchiller

SkyLine beladingrek 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
borden.
Capaciteit van 51 borden Ø310 mm, 75 mm ring afstand,
voor de SkyLine oven 10x 2/1GN en SkyChill blastchiller-
freezer 100-70 kg.
Beladingrek vervaardigd van roestvrijstaal AISI304.
Opgebouwd uit een frame met ringen van roestvrijstaal
AISI304. De ringen met 75 mm afstand in achthoekige vorm
zodat meerdere bordvormen geplaatst kunnen worden.
Verrijdbaar door middel van 4 roestvrijstalen wielen.
In combinatie met het beladingrek zijn een bodemrail
(922605 in de oven, 880563 in de blastchiller) en een
beladingwagen (922627) noodzakelijk.
Voor warmhouden van het rek met borden is een
thermohoes leverbaar (922366).

Uitvoering
• Multi functioneel, het beladingrek is inrijdbaar

voor:
* SkyLine combi steamer 102
* SkyLine combi oven 102
* SkyChill blastchiller-freezer 100-70 kg
* inrijkoelkast van 1630 liter

• Transport van het beladingrek is in combinatie
met beladingwagen 922627.

• Een bodemrail in de oven en blastchiller is
noodzakelijk.

Constructie
• Degelijke uitvoering, vervaardigd van roestvrijstaal

AISI304.
• Opgebouwd uit een frame met achthoekige

bordenringen, voor stabiele plaatsing van
zowel ronde borden als achthoekige borden.

• Verrijdbaar door middel van vier roestvrijstalen
wielen.



Accessoires
SkyLine banquetrek 51 borden,

voor oven en blastchiller 102

Accessoires
SkyLine banquetrek 51 borden, voor oven en blastchiller 102

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2023.05.22

Capaciteit
Aantal borden Ø310 mm 51 

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte 596 mm 
Externe afmetingen,
breedte 780 mm 
Externe afmetingen, hoogte 702 mm 
Ring afstand 75 mm
Gewicht, netto 22 kg 


