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1000-BQ2/128
Nízkoteplotní udržovací mobilní banketní vůz na 
128 talířů průměr 26 cm

Exteriér z nerezové oceli se dvěma (2) přepravními držadly na každém konci vozíku. Skříňka je vybavena vypínačem ZAP / VYP; 
Šipky nahoru a dolů s teplotním rozsahem 16 ° až 93 ° C; kontrolka tepla; tlačítko displeje teploty a digitální displej. Zahrnuty 
jsou čtyři (4) chromované drátěné police. Zahrnutý je nárazník vhodný pro celou zeď a čtyři (4) 6 "(152 mm) těžká kolečka, 2 
pevná a 2 otočná s brzdou.

Flexibilní výběr hotových jídel: Tento banketový vozík pojme také krytá jídla bez nosičů talířů. Další police vybaví vozík 
pro uchovávání hotových jídel bez obalů, podnosů a velkoobjemových potravin v pánvích.

MODEL 1000-BQ2/128:  Nízkoteplotní udržovací mobilní banketní vůz na 128 talířů průměr 26 cm 

l  HALO HEAT . . . řízený, jednotný zdroj tepla, který 
jemně obklopuje jídlo pro lepší vzhled, chuť a delší 

životnost.

l Úzká teplotní tolerance a rovnoměrná aplikace tepla 
zajišťují rovnoměrné teplo po celé komoře.

l Připravené jídlo je čerstvé, chutné a teplé.

l Není potřeba pánve na vlhkost, voda ani konzervované teplo.

l Navrženo tak, aby se přizpůsobilo jakémukoli typu držení banketu: 
– Zakryté nosiče talířů
– Zakryté nebo odkryté nosiče talířů
– Zásobníky pro banketový servis
– Další police pro pánve plné velikosti a poloviční velikosti

(gastronomické pánve)

l 

l 

Interiér z nemagnetické nerezové oceli odolává korozi. 
Úplný obvod, nárazník vhodný pro stěnu, přepravní kliky a 
pojezdová kolečka.

 ZVLÁŠTNÍ INFORMACE:
l Kryty na talíře nejsou dodány 
l Nosiče talířů jsou volitelné. 
l Vzhledem k tomu, že talíře a kryty 

talířů se liší velikostí, nemusí skříň 
pojmout maximální stanovené množství 
jídla.

DC-2868 DC-2869

ANSI/NSF 4

iP X4

MOŽNOSTI NAINSTALOVANÉ Z VÝROBY

• Možnosti dveří
Plné dveře, standard       

Dvoje dveře, za příplatek

• Možnosti otevírání dveří
 Pravé otevírání dveří, standard

Levé otevírání dveří,za příplatek

• 		Napětí
 120V 
 208-240V 
 230V

 Trailer Hitch

Dvoje dveře  
za příplatek
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ROZMĚRY:   V x Š x H 
exteriÉr:

67-5/8" x 45-7/8" x 30-13/16"  
(1716mm x 1164mm x 783mm)

interiÉr:
52-7/8" x 36-1/8" x 25-1/2" 

(1342mm x 917mm x 647mm)

KAPACITA
(145 kg) maximum 

MAXIMÁLNÍ OBJEM:  (253 liTRŮ)
TALÍŘE:   (bez nosičů talířů)
- 8 "- 8-3 / 4" (203 mm - 222 mm) s kryty: 176 (11 na polici)
- 9 "- 10" (229 mm - 254 mm) s kryty: 128 (8 na polici)
- 10-1 / 4 "- 11-3 / 4" (260 mm - 298 mm) s kryty: 96 (6 na polici)
- 12 "- 12-3 / 4" (305 mm - 324 mm) s kryty: 64 (4 na polici)

VELKÉ POLOŽKY BUDOU MÍT SNÍŽENOU KAPACITU

PÁNVE: Kombinace pánve plné velikosti a poloviční velikosti (na polici)
— 12" x 20" (530mm x 325mm - GN 1/1):  2 
— 12" x 10" (265mm x 325mm - GN 1/2):  4

DOPLŇKOVÉ ROŠTY S PODPOROVÝMI KLIPAMI DOPORUČÍ RŮZNÉ KOMBINACE 

2-1/2" (65mm), 4" (100mm) nebo 6" (150mm) hl.pánve

KAPACITA POLICE:   
— Police maximum:  16  VZDÁLENOST NA STŘED  3-5/32" (80mm)

POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ

Celý obvodový nárazník vyhovuje všem požadavkům 
na vůli.

DOPORUČENÍ INSTALACE

Kabinet musí být nainstalován na úrovni. Nesmí být 
instalován na místech, kde by mohl být ovlivněn parou, 
mastnotou, kapající vodou, vysokými teplotami nebo 
jinými vážně nepříznivými podmínkami.

HMOTNOST: 
Bez obalu (168 kg)
S obalem (220 kg)
PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY:  (V x Š x H)

51" x 33" x 75"
(1295mm x 838mm x 1905mm)

45-13/16" (1164mm)

22-5/16" (565mm)
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*International - 29-1/8" (739mm) 

CORD LENGTH
120V - 60" (1525mm) 
208-240V - 96" (2438mm)
230V - 96" (2438mm)

1000-BQ2/128
Nízkoteplotní udržovací mobilní banketní vůz na 128 talířů průměr 26 cm

MOŽNOSTÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nosiče talířů, chromované (Každý držák 4 jídla)

Odkryté nosiče“p”  Dc-2868
Talíř:  10" (254mm) max. • 7-3/4" (197mm) min.
Vertikální rozteč příček: 2-5/8"  (67mm)

KAPACITA:  32 NOSIČŮ, 128 TALÍŘŮ

 Kryté nosiče “c”  dC-2869 
Talíř:  9-3/4" (248mm) max. • 7-3/4" (197mm) min. 
Výška mezi horním a spodním nosičem: 11-5/8" (295mm)

 KAPACITA:  32 NOSIČŮ, 128 TALÍŘŮ

Nosiče talířů, chromované (Každý držák 4 jídla)
Odkryté nosiče “Ep”   Dc-23580
Talíř:  12-1/2" (318mm) max. • 9-1/2" (241mm) min.
Vertikální rozteč příček: 2-5/8" (67mm)

KAPACITA:  24 NOSIČŮ, 96 TALÍŘŮ

Kryté nosiče“Ec”   Dc-23676
Talíř:  12-1/2" (318mm) max. • 9-1/2" (241mm) min.
Výška mezi horním a spodním nosičem: 11-5/8" (295mm)

capacity:  24 carriers, 96 preplated meals

   Zámek dveří s klíčem   LK-22567
5013816Bezpečnostní zařízení

Zahrnuje šrouby odolné proti neoprávněné 
manipulaci, bezpečnostní kryt ovládacího panelu a 
zámek dveří

Podpora police (2 požadované pro každou polici) 1061
Spona na podpěru police (1 požadovaná pro každou polici) 11533

Drátěná police, chromovaná  sH-22727

35-1/2" (901mm)

ELEKTRICKÉ  PŘIPOJENÍ
voLtAge PHASe CYCLe/Hz AmPS kW Cord & PLug inCLuded

120 1 60 17.5 2.1 nema 5-30p 
30A- 125V plug

208 1 60 7.7 1.6 nema 6-15p 
240 1 60 8.9 2.1 15A - 250V plug

230 1 50/60 8.4 2.0 cee 7/7 
plug rated 250v

ch2-16p 
plug rated 250v

bs 1363 (u.k. only) 
plug rated 250v




