
 www.horak-bros.comNa uvedené ceny je poskytována obchodní sleva, kontaktujte naše obchodní oddělení.Model Kapacita ** Výkon ** Provedení Cenavnější rozměry +70°C=>+3°C za 90 min +70°C=>-18°C za 240 min interiér /  exteriér KčZCM 12 3 x GN 1/1-40                 3 plechy 600x380mm 12 kg 10 kg NEREZ  / NEREZ    na vyžádánícena včetně chlazení příkon: 750 WZCM 20 5 x GN 1/1-40                 5 plechů 600x380mm 20 kg 18  kg NEREZ  / NEREZ    na vyžádánícena včetně chlazení příkon: 900 WZCM 50 14 x GN 1/1-40             14 plechů 600x380mm 50 kg 50  kg NEREZ  / NEREZ    na vyžádánívnější š x h x v [mm]:    820x700x890
Ceník  -  ZCHLAZOVAČE  A  ZMRAZOVAČE  ZCMZAŘÍZENÍ PRO ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ - KOMPAKTNÍ MODELY

vnější š x h x v [mm]:    820x700x790
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cena včetně chlazenívnější š x h x v [mm]:    820x800x1950 příkon: 2600 W*   Hmotnost zkušebních pokrmů / 1 cyklus,  uložení na nezakrytých GN nádobách,  vrstva do 35 mm.** Příklady vybavení a využití skříně - nádoby, plechy a rošty nejsou zahrnuty v základní ceně.Příslušenství v základním provedení: - elektronický regulátor /4 programovatelné cykly: soft, hard chill, zmrazování, udržování/ - vpichová teplotní sonda - stavitelné zásuvy - odtávání přirozenou cirkulací vzduchuDodávka ve smontovaném stavu. Příslušenství a výbava za příplatek:Zesílená pracovní plocha (ZCM 12 a ZCM 20) na  vyžádáníOtočná kolečka s brzdou (4 ks) - cena za 1 ks na  vyžádáníGastronádoba GN 1/1 - 40 mm, nerez, bez víka na  vyžádáníPlech perforovaný 600/380 mm na  vyžádáníOdtávání výparníku horkými parami pro nepřetržité provozní cykly na  vyžádáníTiskárna  teploty chladicího vzduchu a jádra produktu na  vyžádáníZařízení pro sterilizaci vnitřního prostoru na  vyžádáníCeny jsou uvedeny v Kč,  EXW Lužec n/Vlt., bez DPH, dopravy a montáže. Ceny jsou platné od 01.04.2018 do 30.06.2018.
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