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725064 (SALXL4DR) 4x1/2 fiókos hűtött
munkaasztal, Saladette XL,
emelt edénytartóval, -2+10°
C, 290lt, AISI 304
(kerekeken) - R452A

Komplett AISI304 minőségű rm. acél konstrukció. Fedlap
vastagság 50mm. Szigetelés vastagság 60mm. 4x1/2 fiók.
Beépített hűtőegység. Légkeveréses mód. Elektronikus vezérlés
digitális hőmérséklet kijelzéssel. Működési hőmérséklet +2/+4°C.
Max. környezeti hőmérséklet  +32°C. CF és HCFC mentes. R452a
gáz a hűtőközegben, Gáz a habosításban : ciklopentán.
Kerékkel szállítva.

Fő jellemzők
• 60 mm vastagságú szigetelés az alacsony

energiafogyasztásért.
• Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet

részére.
• Gyors lehűtés és egyenletes hőmérséklet eloszlás.
• Max. környezeti hőmérséklet: +32°C.
• Nincs kereszt-szennyeződés a felső és alsó rész

között (semmi sem esik be az alsó részbe).
• Elektronikus vezérlés digitális hőmérséklet kijelzővel.

Konstrukció
• Az összes alkatrész elöltről elérhető.
• Beépített kompresszor.
• ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező

gyárban fejlesztve és gyártva.
• Kerékkel szállítva.
• Lekerekített belső sarkok. Egyszerű tisztítás.
• AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 50 mm vastag.
• AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
• AISI304 minőségű rm acél fiókok.
• Tartós, ellensúlyozott rm acél feél, könnyen

levehető, egyszerűen tisztítható.
• Nagy méretű front munkalap (400mm mély).
• Könnyen tisztítható: kivehető belső tartóelemek,

szennycsapda-mentes kialakítás.
• Ha szükséges, a fedlap levehető az egyszerűbb

beüzemelés érdekében (pl. szűk ajtó esetén).
• Környezetbarát: R452a hűtőközeg.

Opcionális tartozékok
• Integrált HACCP egységcsomag

digitális hűtőszekrényhez (IR33)
PNC 880252 ❑

• Rácspolc GN 1/1 PNC 881435 ❑

• Zár készlet hutött pulthoz PNC 881499 ❑

• Egységcsomag 2 fiókkal - 1/2
magas - hűtött munkaasztalhoz
(fagyasztóhoz nem jó)

PNC 881514 ❑

• Egységcsomag 3 fiókkal 1/3
magas, HD hűtött pulthoz
(fagyasztóhoz nem jó)

PNC 881515 ❑
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A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a
 termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.
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Elölnézet

Oldalnézet

D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

Elektromos
Tápfeszültség:

725064 (SALXL4DR) 230 V/1 ph/50 Hz 

Technikai információ:
Bruttó kapacitás: 291 L 
Külső méretek, szélesség: 1274 mm 
Külső méretek, mélység: 856 mm 
Külső méretek, mélység
nyitott ajtókkal: 1110 mm 
Külső méretek, magasság: 1122 mm 

Külső anyag típusa:
Rozsdamentes acèl AISI
304 - Din 1.4301 

Belső anyag típusa:
Rozsdamentes acèl AISI
304 - Din 1.4301 

Belső oldalsó panelek
anyaga:

Rozsdamentes acèl AISI
304 - Din 1.4301 

Fiókok száma: 4x1/2 
Beépített kompresszor és hűtőegység

Hűtési adat
Kompresszor teljesítmény: 3/4 le 
Működési hőmérséklet, min.: 2 °C 
Működési hőmérséklet, max.: 4 °C 

[NOT TRANSLATED]
Hűtőközeg típus: R452A 
Hűtési teljesítmény: 1684 W 
Hűtőközeg súly: 535 g 


