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Speciaalkasten voor de bakkerij

Gram Bakkerskasten hebben een aantal specifieke – voor het bakkers-
bedrijf belangrijke – eigenschappen, te weten:

• Afmetingen gebaseerd op 60x80 cm 
 bakplaten (of 2x60x40 cm achter 
 elkaar).

• Door hoogte instelbaarheid met 
 stappen van slechts 25 mm kan 
 de kast, ook bij producten met 
 geringe hoogte, zeer efficiënt 
 worden benut. – max. 32 étages 
 mogelijk dus 64 stuks 60x40 platen.

• Normale of droge werking is instel-
 baar (alleen op koeler).

• De koelkasten hebben een tempe-
 ratuurbereik van -5°C tot +12°C en 
 kunnen dus als zogenaamde "nul 
 graden" kast functioneren.

Unieke kenmerken
• Gebruiksvriendelijk elektronisch  
 bedieningspaneel.
• Diverse storingssignaleringen in de display.
• Automatische ontdooiing met lekwater herverdamping.
• Noodprogramma, zodat in geval van voelerstoringen de kast zijn 
 temperatuur vasthoudt.
• Geringe temperatuurverschillen in de kast ten gevolge van optimale 
 luchtcirculatie d.m.v. het luchtkanaal aan de achterwand.
• Zelfsluitende deur.
• Pedaal deur opener.
• Cilinderslot.
• Vervangbaar of reinigbare afdichtingsband.
• Verlichting met 2 halogeen lampen.
• Reinigbaar condensorfilter.
• Stevige handgreep over de volle hoogte.
• Laag energieverbruik (tot 75%).
• 3 jaar garantie.
• Optioneel op wielen.

Technische gegevens. 

TYPE  BAKER M 930 BAKER F 930
Temp.bereik °C -5/+12 -25/+10
Aantal platen
- 25 mm hoogtesteek  53* (60x80) of 106* (60x40)
- 50 mm hoogtesteek  27* (60x80) of 54* (60x40)
- 75 mm hoogtesteek  18 (60x80) of 36 (60x40)
- 100 mm hoogtesteek  14 (60x80) of 28 (60x40)
Energieverbruik in kl. 3 kWh/24 h. 2,7 6,3
Aansluitspanning V/Hz 230/50
Aansluitvermogen Watt 472 673
Koelcapaciteit bij -10°C Watt 487 -
Koelcapaciteit bij -25°C Watt - 714
Klimaatklasse, max.  5
Koelmiddel  R134a  R404A
Bruto inhoud l 930
Netto inhoud l 852
Afmetingen BxDxH mm 780 x 1046 x 2160
Diagonaal mm 2297
Bruto gewicht kg 175

Gegevens volgens EN 441. Wijzigingen voorbehouden.

*Extra set plaatsteunen zijn optioneel verkrijgbaar.
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Gram Nederland B.V.
Postbus 601

7600 AP Almelo
Tel.: 0546-454252
Fax: 0546-813455

e-mail: info@gram.nlwww.gram.nl


