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Coolpart kallskänkskylbänk                                                 

  KLE 1209 
                                                           
Coolpart kallskänkskylbänkar är designade och ti l lverkade för lagring och 
beredning av l ivsmedel, kylbänkarna har en upphöjd kylränna med 
plexilock, anpassad för 1/6 alt 1/3 kantiner 150 mm. Helsvetsad kylränna 
med luftgaller som gör det lätt för blås kylan att strömma upp i kantinerna 
Kylbänkarna är ti l lverkade i rostfritt stål både in och utvändigt. Fläktkyld 
maskinkassett som enkelt kan demonteras för tex rengörning eller service. 
Maskinen har automatisk avfrostning och tövattenlåda, el anslutning med 
stickpropp ti l l  230 V eller för C-kyla, då utrustad med magnetventil  för 
R134A. Elektronisk styrenhet och justerbara ben. 

Draglådorna har tätl ister som enkelt kan bytas utan verktyg, teleskopgejder 
som tål hårda tag. Som standard är lådorna anpassade för GN 1/1 
kantiner. Vid val av två lådors modul för 200 mm kantiner och vid val av 
tre lådors för 150 mm och 4 lådors modul för 100 mm . Vid önskemål kan 
även lådorna utrustas med insatslådor i rostfritt ,  då behövs inte kantiner. 

Toppskivan kan förlängas och med tex isvetsad T-29 diskho om så önskas. 

Modell Beskrivning Mått BxDxH 
mm 

Temp omr El effekt 
W 

KLE-804 Kylbänk med 4 st draglådor,150 800 x 650 x 900 +2°C….+10°C 400 
KLE-1207 Kylbänk med 7 st draglådor,150 1200 x 650 x 900 +2°C….+10°C 400 
KLE-1609 Kylbänk med 9 st draglådor,150 1600 x 650 x 900 +2°C….+10°C 600 
KLE-2012 Kylbänk med 12 st draglådor,150 2000 x 650 x 900 +2°C….+10°C 600 
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