
Koel- en vrieskasten
boven 400 Liter

Innovatief en uiterst functioneelInnovatief en uiterst functioneel

garantiejaar



Het milieu en uw energierekening gaan hand in hand. Meer dan ooit is het 
belangrijk om in de professionele keuken te kiezen voor een investering in 
nieuwe energiezuinige apparatuur.

Testen hebben bewezen dat bij aanschaf van 
een energiezuinige Gram koeler of vriezer 
u dit een besparing kan opleveren van 
47-74% op uw energierekening.
Diverse Europese testinstituten, 
waaronder het Britse Carbon 
trust, hebben dit onafhankelijk 
van elkaar bevestigd en gepu-
bliceerd. 

Het complete productpro-
gramma van Gram, van de 
enkeldeur tot de dubbel -deur-
kasten, van de vries- tot de 
koelkasten, staat in deze energie-
lijsten bovenaan, als het gaat om ener-
giezuinigheid. Gram apparatuur is zelf 
32% zuiniger dan de beste concurrent.  
Neem de proef op de som en vergelijk.           

Bezoek www.eca.gov.uk/etl/



Voorbeeld: Verzorgingstehuis spaart 19.000 kWh met 
energiezuinige Gram apparatuur

      
Energieverbruik verzorgingstehuis 
voor en na aanschaf energiezuinige Gram kasten
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De praktijk heeft uitgewezen, dat de aanschaf van 6 
nieuwe energiezuinige Gram koel- en vrieskasten een 
bejaardenhuis jaarlijks een besparing heeft opgeleverd 
van 19.000 kWh.
De consequente energiebesparingstrategie wordt nauw-
lettend door de servicemanager met moderne meet-
techniek in de gaten gehouden en gedocumenteerd. Dit 
alles is natuurlijk niet alleen goed voor het milieu, maar 
u voelt het direct terug in uw portemonnee. 

Laag geluidsniveau – Geringe warmte afgifte

Elektrische apparaten geven lawaai en warmte in de 
grootkeuken. Uiteraard is dit op te vangen door gebruik 
te maken van een centrale koelmachine op afstand, 
echter dit is een kostbare oplossing. Gram koelers en 
vriezers met een gering geluidsniveau van 44,7 dB(A) 
tot 47,5 dB(A)* (afhankelijk van model) bieden een  
prijsgunstig alternatief. Met een geringe verhoging van  
3 dB(A) van het geluidsniveau verdubbelt het geluid 
gevoelsmatig.

De warmte afgifte van een Gram koeler/vriezer is rela-
tief laag in vergelijking met zijn verbruik. Het dagelijkse 
energieverbruik is vergelijkbaar met een 60 Watt gloei-
lamp.  

* Technische specificaties pagina 18 en 19



Dit krijgt u als u voor een 
energiezuinige Gram kiest
Veel aandachtspunten spelen bij de keuze van het 
juiste apparaat een rol. 
De juiste keuze betekent niet alleen rekening te hou-
den met de behoefte op korte termijn, maar ook of 
deze nog voldoen over 3, 5 of 10 jaar. 

Optimaal gebruiksgemak  
– vanaf dag een 
Een hedendaagse moderne professionele keuken ver-
wacht betrouwbare koel- en vriesapparatuur. Gelijkma-
tige temperatuurverdeling in de kast is essentieel.
Hoge standaard uitvoering en een breed scala aan 
mogelijke individuele toevoegingen betekent een appa-
raat naar wens.

· Uniek luchtgeleidingssysteem
· Glasdeur i.p.v. dichte deur
· Links afgehangen deur
· Wielen of poten in verschillende hoogtes
· Verschillend aantal roosters
· RVS achterwandpaneel 
· Bakkerijinterieur (euro – maat 60 x 40 cm)

Lage aanschafkosten  
+ laag verbruik  
= gunstigste apparaat!
De hoge energie-efficiëntie van de Gram apparatuur is 
het resultaat van het gebruik maken van de modernste 
hoogwaardige componenten uit de koudetechniek. 

· Ventilatoren en andere elektrische delen worden 
 alleen geschakeld indien nodig
· Gebruik van optimaal energetische compressoren              
· Geen gebruik van HCFK’s en HFK’s voor de isolatie 
 en het koelsysteem, waardoor ook minder 
 energieverbruik gerealiseerd wordt  

Tevredenheid 
Gram klanten hebben een aantal voordelen bij de aan-
schaf, die zorgt voor een grotere tevredenheid. 
5 jaar fabrieksgarantie en de zekerheid minimaal 10 
jaar na productie onderdelen te verkrijgen zijn de “high-
lights” van deze voordelen. 

Alle Gram apparatuur voldoet aan de CE norm. 
garantiejaar
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MIDI 425

MIDI 625

PLUS 600

PLUS 1270

Energiezuinige    Gram apparaten 



PLUS 660

PLUS 1400

EURO 500

TWIN 660

Energiezuinige    Gram apparaten 



CX, RS of LS?

68

U kunt altijd een Gram kast vinden die in uw keuken 
en bij uw wensen past. De kasten variëren in breed-
te, hoogte, temperatuurbereik, materialenkeuze en 
toebehoren. 

Temperatuur bereik:

Groot of klein?
De kasten variëren in inhoud van 425 tot 1400 liter en u  
kunt kiezen tussen modellen met de compressorruimte 
boven (PLUS,TWIN en EURO) of beneden (MIDI), inge-
bouwd koelsysteem of voorbereid voor een centraal 
koelsysteem.

 K Koel +2/+12°C 

 M  Dieptekoeling  -5/+12°C 

 F Vries -25/-5°C

Materialen  CX  RS  LS

Uitwendig front:  Roestvast staal  Roestvast staal  Wit gemoffeld

Uitwendig zijkanten:  Roestvast staal  Aluminium  Wit gemoffeld

Inwendig zijkanten:  Roestvast staal  Aluminium  Aluminium

Inwendig bodem: Roestvast staal  Roestvast staal  Roestvast staal

Toebehoren CX RS LS

Droog-koel-functie, schakelt tussen vochtige
en droge lucht (alleen koel) ✓

Ontdooifunctie
(alleen op M uitvoering) ✓  

Deur met slot ✓ ✓ ✓

Zelfsluitende deur ✓ ✓ ✓

Deuropener met pedaal
(niet op MIDI) ✓  

Roestvaste draadroosters met kantelbeveiliging  ✓  

Grijze, nylongecoate draadroosters met kantelbeveiliging   ✓ ✓

U kunt tussen drie verschillende materiaal – en uitvoeringsmogelijkheden kiezen:

Met de bovenstaande mogelijkheden aan toebehoren (CX, RS of LS) als uitgangspunt kan er tegemoetgekomen worden 
aan uw individuele wensen zoals links scharnierende deur, roestvaststalen top en achterplaat, glasdeur in plaats van 
dichte deur, alternatieve poothoogten, wielset, verschillend aantal schappen, bakkerijtoebehoren enz. Een overvloed aan 
mogelijkheden voor individuele wensen. 

Inhoud
Materiaal

 

Voorbeeld type aanduiding:  PLUS  K 600 RS G

Uitvoering
Koelmiddel

Product groep
Temperatuur bereik

PLUS, TWIN, EURO of MIDI?

 Graag helpen wij u met advies en tips 
– aan u de keuze    



Klantenwens  
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Witgelakte uitvoering (LS model)

Glasdeur
Voor PLUS en MIDI modellen.

Het controlepaneel geeft u de volledige controle
De eenvoudig te bedienen besturing is voorzien van een aantal standaard functies, welke het mogelijk maakt, flexibel in 
te spelen op de behoefte van de gebruiker. Akoestisch en optisch alarm, deur alarm, toetsenbord blokkering, potentiaal 
vrij contact (2 – polig), servicediagnose – programma, enz. zijn maar een kleine greep uit de mogelijkheden. 

Kasten voor scheepsvaart of offshore 
In de PLUS, TWIN en MIDI koel - en vrieskastenlijn kunt 
u ook kiezen voor de marine uitvoering (CM). Dit houdt 
in dat de compressor geschikt is voor 230 V/60 Hz. 
en het meubel uitgevoerd is met RVS marineroosters, 
werpsluiting en marinepoten.

Toetsenbord-
blokkering

Temperatuurregeling

Product
Ontdooien

Verdamper Ontdooien
Droogkoeling

Display

21 3 4 5

Code/parameter instellingen

-

Start/stop

+ P
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Innovatie   in details...

Verhoogde zekerheid
De eenvoudige besturing is voor-
zien van een aantal alarmfuncties 
en noodprogramma’s zodat in veel 
storingssituaties de ingestelde tem-
peratuur wordt vastgehouden.

Uitstekende verlichting
Als de deur geopend wordt, gaan 
heldere halogeenlampen branden. 
De ventilator van het luchtcircula-
tiesysteem stopt dan ook, waardoor 
het koudeverlies zo klein mogelijk 
gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidings-systeem 
Dankzij het unieke luchtgeleidings-
systeem kunnen de GRAM kasten 
een gelijkmatige koeling in de kasten 
garanderen. De koude lucht wordt 
langs de deur en de zijwanden naar 
boven afgezogen. Van hieruit wordt 
de lucht via het koelelement in het 
luchtkanaal geleid dat onderin de 
kast eindigt.
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Pedaal en zelfsluitende deur
Een aantal deuren zijn voorzien van een pedaal als 
deuropener: een praktisch detail indien u met volle 
handen staat. Alle kasten hebben een zelfsluitende
deur die bij een hoek > 90° open blijft staan.

Innovatie   in details...

Gemakkelijk onderhoud
Er is een eenvoudige toegang tot het vervangbare 
stof- en vetfilter welke de koelinstallatie tegen over-
belasting beschermt. 

Poten, wielen of plintmontage
De kasten kunnen van poten in verschil-
lende hoogten of van vergrendelbare wiel-
sets worden voorzien. Een andere moge-
lijkheid is montage van de kast op een 
gemetselde sokkel.

Deurslot is standaard
Alle nieuwe kasten zijn van een deurslot 
voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten 
normale werktijden beschermd.

Afneembaar dichtingsrubber
Het dichtingsrubber is gemakkelijk en zon-
der gereedschap weg te halen om schoon 
te maken. Eenvoudig en Hygiënisch.

Functioneel design
Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle 
hoogte van de deur. De afgeronde deur met geïn-
tegreerde handgreep voorkomt beschadiging door 
bijvoorbeeld langsrijdende platen-wagens. 

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters
De sterke draadroosters zitten in roestvaste u-profie-
len gemonteerd, waardoor ze bij het uittrekken niet 
kantelen. De dragers kunnen bv. ook voor GN bakken 
gebruikt worden.

Stevige materialen
De naadloos verzonken bodem heeft afge-
ronde hoeken. De staanders en roosterdra-
gers zijn eveneens uit roestvast staal.
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GRAM PLUS

 600 660 1270 1400 

Temperatuurbereik 

Materialen, 
uitwendig/inwendig

Inhoud

✓ Standaardmodel

● Standaard uitrusting

●	Keuzevrije uitrusting

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 ● ● ●

 ● ● ●

    ●

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

	 ●	 	 	 ●	 	 	 ●	 	 ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●	

	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●

	 ●	 	 	 ●	 	 	 	 	

	 ●  	 ●  	 ●  ● 
	 ●	 	 	 ●	 	 	 ●	 	 ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ●	 ●

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ●

	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ●	 ●

Uitwendige
uitrusting

Inwendige 
uitrusting

Koelsysteem

De PLUS kasten passen bij het diepe 2/1 GN systeem, 
waar twee 1/1 GN bakken achter elkaar in de roest-
vaste dragers te plaatsen zijn om de ruimte zo goed 
mogelijk te benutten.

PLUS is verkrijgbaar in twee hoogten met een inhoud 
van 600, 660, 1270 of 1400 liter en met ingebouwd koe-
laggregaat of voorbereid voor aansluiting op een externe 
koelaggregaat.

GASTRO 07 TWIN GASTRO 08
 MIDI PLUS

GN symboler

2/1 GN

Basisafmeting (BxD), mm
Hoogte , mm
Toebehoren
Koel , +2/+12°C  K
Dieptekoeling, -5/+12°C  M
Vries, -25/-5°C  F
Roestvast/roestvast
Roestvast, alu/roestvast, alu
Wit/roestvast, alu
Aantal roestvaste draadroosters
Aantal grijze draadroosters

  695x876   695x876  1390x876 1390x876
  2010   2160  2010 2160
 CX CS RS CX RS LS CX RS CX RS
 	 ✓		 ✓	 	 ✓	 ✓	 	 ✓	 	 ✓

 ✓   ✓   ✓  ✓

 ✓	 ✓		 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓	 	 ✓	

	 	 	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓	 	 ✓

	 	 	 	 	 	 ✓	 	 	 	

	 4    5     8   10
	   4 4   5 5   8   10

* alleen voor K-uitvoering

Geïsoleerde deur, rechts
Geïsoleerde deur, links
Glasdeur, rechts (geen binnenverlichting) *
Glasdeur, links (geen binnenverlichting) *
Twee halve deuren (alleen K)
Deurslot
Zelfsluitende deur(en)
Pedaal deuropener(s)
Roestvaste topplaat
Roestvaste achterplaat
Poten (H = 105/130 mm)
Poten (H = 135/200 mm)
Poten (H = 185/250 mm)
Wiel (H = 125 mm)
Voorbereid voor plintmontage
Marine uitvoering (M en F uitvoering)
Droogkoelfunctie (M uitvoering)
Ontdooifunctie (M uitvoering)
Meer/minder draadroosters
Dragerset voor 2/1 GN
Bakplaatafmeting (40 x 60 cm)
Bakkerijdragerset
R 290
R 134a
R 404A
Voorbereid voor externe compr.



PLUS 660 CX

PLUS 1400 CX
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De TWIN kasten passen bij het brede 2/1 GN systeem,  
waar twee 1/1 GN bakken naast elkaar op een roos-
ter te plaatsen zijn. Hierdoor krijgt men overzicht en 
een gemakkelijke toegang tot de producten.

TWIN is verkrijgbaar in twee hoogten met een inhoud van 
600 of 660 liter en met ingebouwd koelaggregaat of voor 
aansluiting op een extern koelaggregaat. 

EURO kasten zijn koel- en vrieskasten van 500 liter 
met een breedte van maar 60 cm. De kasten passen 
in hoogte bij PLUS en TWIN 660 evenals PLUS 1400. 
De roostermaat beantwoordt aan de gewone Euro-
norm, d.w.z. 40x60 cm.

EURO staat met andere woorden voor smalle, diepe 
kasten die geschikt zijn om met de overige gastronorm 
kasten te combineren.
Optie: GRAM EURO is ook verkrijgbaar in 1/1 gastro-
norm uitvoering.
 

Basisafmeting (BxD), mm
Hoogte , mm
Toebehoren
Koel , +2/+12°C  K
Dieptekoeling, -5/+12°C  M
Vries, -25/-5°C  F
Roestvast/roestvast
Roestvast, alu/roestvast, alu
Wit/roestvast, alu
Aantal roestvaste draadroosters
Aantal grijze draadroosters

 815x756 815x756 600x806
 2010 2160 2160
 CX RS CX RS LS CX RS LS
	 	 ✓	 	 ✓	 ✓	 	 ✓	 ✓

	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓	

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓

	 	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓

	 	 	 	 	 ✓	 	 	 ✓

	 4	 	 5	 	 	 5
	 	 4	 	 5	 5	 	 5 5

 TWIN 600 TWIN 660 EURO 500 

Temperatuurbereik 

Materialen, 
uitwendig/inwendig

Inhoud

✓ Standaardmodel

● Standaard uitrusting

●	Keuzevrije uitrusting

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 	 ●	 	 	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 	 ●

	 	 	 ●	 	 	 	

	 ●	 	 ●	 	 	 ●	 	

	 ●	 	 ●	 	 	 ●	 	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 	 	 	 	 	 ●	 ●	 ●

	 	 	 	 	 	 ●	 ●	 ●

	 	 	 	 	 	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

GASTRO 07 TWIN GASTRO 08
 MIDI PLUS

GN symboler

2/1 GN 

GRAM TWIN GRAM EURO

Geïsoleerde deur, rechts
Geïsoleerde deur, links
Deurslot
Zelfsluitende deur(en)
Pedaal deuropener(s)
Roestvaste topplaat
Roestvaste achterplaat
Poten (H = 105/130 mm)
Poten (H = 135/200 mm)
Poten (H = 185/250 mm)
Wiel (H = 125 mm)
Voorbereid voor plintmontage
Marine uitvoering (M en F)
Combikast
Droogkoelfunctie (M uitvoering)
Ontdooifunctie (M uitvoering)
Meer/minder draadroosters
Dragerset
Wanddragerset voor 1/1 GN
Bakkerijdragerset
R 290
R 134a
R 404A
Voorbereid voor externe compr.

Uitwendige
uitrusting

Inwendige
uitrusting

Koelsysteem



TWIN 660 CX

EURO 500 CX

TWIN 660 COMBIKaST 

2 temperaturen in 1 kast.  
All-in-one oplossing. Uitermate 
geschikt voor de kleinere keuken. 
Er zijn verschillende varianten:

Koelen / Koelen
Koelen / Diep koel
Koel / Vriezen
Diep koel / Diep koel
Diep koel / Vriezen
Vriezen / Vriezen
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GRAM MIDI

Basisafmeting (BxD), mm
Hoogte , mm
Toebehoren
Koel , +2/+12°C  K
Dieptekoeling, -5/+12°C  M
Vries, -25/-5°C  F
Roestvast/roestvast
Roestvast, alu/roestvast, alu
Wit/roestvast, alu
Aantal roestvaste draadroosters
Aantal grijze draadroosters

   600x731     815x731
   2000     2000
 CX RS LS CX RS LS
  ✓	 ✓	 	 ✓	 ✓

	 ✓	 	 	 ✓

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 	 	 ✓

	 	 ✓	 	 	 ✓

	 	 	 ✓	 	 	 ✓

	 4	 	 	 4	 	

	 	 4	 4	 	 4	 4

 425  625 

Temperatuurbereik 

Materialen, 
uitwendig/inwendig

Inhoud

✓ Standaardmodel

● Standaard uitrusting

●	Keuzevrije uitrusting

Geïsoleerde deur, rechts
Geïsoleerde deur, links
Glasdeur, rechts (zonder licht) *
Glasdeur, links (zonder licht) *
Deurslot
Zelfsluitende deur(en)
Roestvaste achterplaat
Wielenset
Poten (H = 105/130 mm) 
Poten (H = 135/200 mm)
Poten (H = 185/250 mm)
Marine uitvoering (M en F)
Droogkoelfunctie (M uitvoering)
Ontdooifunctie (M uitvoering)
Meer/minder draadroosters
Dragerset
Wanddragerset voor 1/1 GN
Bakplaatafmeting (60 x 40 cm)
Bakkerijdragerset
Viskistenset (10 stk)
R 290
R 134a
R 404A
Voorbereid voor externe compr.

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

  	 ●	 	 	 ●

  	 ●	 	 	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 	 	 ●	 	

 ● 	 	 ●	 	

	 ●	 	 	 ●	 	

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	

  	 	 ●	 ●	 ●

 	 	 	 ●	 ●	 ●

 ● 
 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

 ● ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Uitwendige
uitrusting

Inwendige
uitrusting

Koelsysteem

GASTRO 07 TWIN GASTRO 08
 MIDI PLUS

GN symboler

2/1 GN -  MIDI 625

De MIDI kasten bestaan uit koel- en vriesapparatuur 
in doordachte kwaliteit, redelijk in prijs en econo- 
misch in gebruik. De serie bestaat uit koel- en vries 
kasten in twee verschillende breedten.

MIDI 425 biedt maximale bergruimte, terwijl het maar 
weinig wandruimte in beslag neemt door de uitwendige 
breedte van slechts 60 cm. Optie: De GRAM MIDI 425 
kast is ook verkrijgbaar in 1/1 gastronorm uitvoering en 
als viskast met 10 kunststof bakken.  

De MIDI 625 kast is 81,5 cm breed en past bij het brede 
2/1 GN systeem, waar twee 1/1 GN bakken naast elkaar 
op een schap te plaatsen zijn. De hoogte wordt volledig 
benut, en men kan gemakkelijk bij de producten komen 
omdat de bodem zich op 37 cm hoogte vanaf de vloer 
bevindt.



MIDI 625 CX

MIDI 425 CX

MIDI 625 LS



PLUS 600 PLUS 660 PLUS 1270 PLUS 1400         

 

 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5

 389  389  946  946  389  389  389  389  389 

  475  475  950  950  475  475  475  374  475

 0,9 0,9 3,4 1,0 1,0 3,5 2,3 2,3 7,5 2,4 2,4 7,8 1,0 1,0 3,5 1,0 1,0 3,6 0,9 0,9 3,4 0,8 0,8 3,2 1,0 1,0 4,0

 230/50 230/50

 300 435 510 300 435 510 580 910 1100 580 910 1100  300 435 510 300 435 510 308 385 425 248 275 331 248 375 425

 2,0 2,1 2,3 2,0 2,1 2,3 3,1 3,2 4,6 3,1 3,2 4,6  2,0 2,1 2,3 2,0 2,1 2,3 2,0 2,2 2,3 1,8 1,9 2,2 1,8 1,9 2,3

 5 5

 R290 R290

 600 660 1270 1400 600 660 500 425 625

 506 563 1020 1134 506 563 448 388 571

 695 x 876 695 x 876 1390 x 876 1390 x 876 815 x 756 815 x 756 600 x 806 600 x 731 815 x 731

 2010 2160 2010 2160 2010 2160 2160  

 2000 2150 2000 2150 2000 2150 2150 2000 2000

 1875 2025 1875 2025 1875 2025 2025  

 2127 2269 2196 2334 2151 2292 2242 2088 2133

 113 120 124 130 249 255 259 265 117 122 123 130 121 127 114 117 121 128

 46 46 47,3 45,9 45,9 45,6 48,3 48,3 51 47,5 47,5 46,6  44,8 44,8 45,8 44,7 44,7 49,3 46,2 46,2 48,7 47,2 47,2 46,3 46,6 46,6 48,4 

         

 K M F K M F K M F K M F K M F K M F K M F K M F K M F

°C

Watt

Watt

kWh/
24h

V/Hz

Watt

a

l

l

mm

mm

mm

mm

mm

Kg

dB(a)

Gegevens volgens EN441. * K en M modellen zijn verkrijgbaar met R 134a en F modellen met R 404a. 
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Temperatuurbereik

Koelcapaciteit
b. -10°C

Koelcapaciteit
b. -25°C

Energieverbruik
in kl. 3

aansluitspanning

aansluitwaarde

ampèreverbruik

Klimaatklasse

Koelmiddel

Inhoud, bruto

Inhoud, netto

BxD

H (poten)

H (wielen)

H (plint)

Diagonaal

Gewicht, bruto

Geluidsniveau



TWIN 660 EURO 500 MIDI 425 MIDI 625TWIN 600         

 

 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5 +2/+12 -5/+12 -25/-5

 389  389  946  946  389  389  389  389  389 

  475  475  950  950  475  475  475  374  475

 0,9 0,9 3,4 1,0 1,0 3,5 2,3 2,3 7,5 2,4 2,4 7,8 1,0 1,0 3,5 1,0 1,0 3,6 0,9 0,9 3,4 0,8 0,8 3,2 1,0 1,0 4,0

 230/50 230/50

 300 435 510 300 435 510 580 910 1100 580 910 1100  300 435 510 300 435 510 308 385 425 248 275 331 248 375 425

 2,0 2,1 2,3 2,0 2,1 2,3 3,1 3,2 4,6 3,1 3,2 4,6  2,0 2,1 2,3 2,0 2,1 2,3 2,0 2,2 2,3 1,8 1,9 2,2 1,8 1,9 2,3

 5 5

 R290 R290

 600 660 1270 1400 600 660 500 425 625

 506 563 1020 1134 506 563 448 388 571

 695 x 876 695 x 876 1390 x 876 1390 x 876 815 x 756 815 x 756 600 x 806 600 x 731 815 x 731

 2010 2160 2010 2160 2010 2160 2160  

 2000 2150 2000 2150 2000 2150 2150 2000 2000

 1875 2025 1875 2025 1875 2025 2025  

 2127 2269 2196 2334 2151 2292 2242 2088 2133

 113 120 124 130 249 255 259 265 117 122 123 130 121 127 114 117 121 128

 46 46 47,3 45,9 45,9 45,6 48,3 48,3 51 47,5 47,5 46,6  44,8 44,8 45,8 44,7 44,7 49,3 46,2 46,2 48,7 47,2 47,2 46,3 46,6 46,6 48,4 

         

 K M F K M F K M F K M F K M F K M F K M F K M F K M F

19

* Optie: MIDI 425 in 1/1 gastronorm - maat verkrijgbaar.
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Dealer:

Feiten over ons
Gram Commercial A/S ontwikkelt en produceert koel- en vries-
apparatuur voor professionele keukens. Met onze hoofdzetel in 
Vojens , Denemarken , onderdeel van de Hoshizaki Groep en een 
omvangrijk netwerk van handelaren over de hele wereld, bieden wij 
overal vakkundige, plaatselijke service aan onze klanten.
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omvangrijk netwerk van handelaren over de hele wereld, bieden wij 
overal vakkundige, plaatselijke service aan onze klanten.

Nederland en België
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Postbus 601
NL-7609 AP Almelo
Tel.:  0546 454252
Fax:  0546 813455
e-mail: info@gram.nl
www.gram.nl
www.gram.be
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Hoofdkantoor:
Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Tel.:  +45 73 20 12 20
Fax:  +45 73 20 12 01
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Zweden
Gram Commercial
Box 5157
SE-20071 Malmö
Tel.:  40 98 78 48
Fax:  40 98 78 49
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Noorwegen
Gram Commercial NUF
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Tel:  22 88 17 50
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Gram (UK) Ltd.
2 The Technology Centre
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GB-Kent BR8 7AG
Tel.:  1322 616900
Fax:  1322 616901
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Fax:  050 66/60 46-19
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www.gram-deutschland.de
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Tel: +43 810/900 430
Fax: +43 810/900 431
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Nederland en België
Gram Nederland B.V.
Postbus 601
NL-7609 AP Almelo
Tel.:  0546 454252
Fax:  0546 813455
e-mail: info@gram.nl
www.gram.nl
www.gram.be

Denemarken 
Hoofdkantoor:
Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Tel.:  +45 73 20 12 20
Fax:  +45 73 20 12 01
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Zweden
Gram Commercial
Box 5157
SE-20071 Malmö
Tel.:  40 98 78 48
Fax:  40 98 78 49
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Noorwegen
Gram Commercial NUF
P.b. 44
N-1941 Bjørkelangen
Tel:  22 88 17 50
Fax:  22 88 17 51
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Groot-Brittannië
Gram (UK) Ltd.
2 The Technology Centre
London Road
Swanley
GB-Kent BR8 7AG
Tel.:  1322 616900
Fax:  1322 616901
e-mail: info@gramuk.co.uk
www.gram-commercial.com

Duitsland en Oostenrijk
Gram Deutschland GmbH
Im Kirchenfelde 1
D-31157 Sarstedt
Tel.:  050 66/60 46-0
Fax:  050 66/60 46-19
e-mail: vertrieb@gram-commercial.com
www.gram-deutschland.de

Oostenrijk
Tel: +43 810/900 430
Fax: +43 810/900 431
e-mail: vertrieb@gram-commercial.at
www.gram-commercial.com

Frankrijk
Gram Commercial
120, rue Jean Jaurès
F-92300 Levallois-Perret
Tel.:  01 70 98 78 16
Fax:  01 70 98 78 17
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.fr


