SIS700
Inne modele w tej serii:
CART - SIS 300 - SIS 1350

Zbiornik na lód z wózkiem 318kg

Charakterystyka:
• Zbiornik na lód z pojedynczymi zawieszanymi drzwiami oraz wózkiem na lód; idealny na
lód typu Cube, płatkowy Flake i Superflake, Nugget, Cubelet i łuskowy,
• Nowoczesna stylistyka. Idealne połączenie z modułowymi wytwornicami lodu Scotsman
serii MC, MV, MF, MFN i N,
• Obudowa zewnętrzna oraz rama wykonane ze stali nierdzewnej,
• Wytrzymała część do przechowywania lodu,
• Rama może być zamontowana fabrycznie lub dostarczona w zestawie. Wtedy wózek na czas
transportu umieszczany jest w zbiorniku na lód w celu optymalizacji kosztów transportu,
• Panel górny z możliwością dopasowania do wielu wytwornic lodu Scotsman,
• Lód wysypuje się z maszyny do zbiornika o polietylenowym, higienicznym i łatwym w
czyszczeniu wnętrzu, mechanizm gilotynowy wypuszcza lód do wózka zgodnie z koncepcją
"pierwszy lód do zbiornika - pierwszy na zewnątrz" zapewniając ciągły dostęp do świeżego
lodu,
• Lód grawitacyjnie spada do wózka, bez potrzeby uciążliwego załadunku, wózek i
higieniczne wkłady (wiaderka na lód) zapewniają wygodne dostarczanie lodu na miejsce
sprzedaży,
• Elastyczna gilotyna zapobiega nawarstwianiu się lodu w jednym miejscu oraz pomaga przy
jego wyładunku,
• Szufla do lodu z wiszącym uchwytem w standardzie,
• Trwałe, bezpieczne i solidne drzwi na sprężynach; lekkie, wykonane z solidnego plastiku,
idealnie sprawdzają się w przemysłowych i wymagających warunkach,
• Ergonomiczna i wytrzymała rama drzwi z zawiasami,
• Poliuretanowa izolacja gwarantuje długi czas przechowywania lodu, redukując jego topienie,
• Przesuwne polietylenowe okienka ułatwiają kontrolę zbiornika oraz początkowe
wygarnianie lodu szuflą,
• Odporne na duże obciążenia, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej,
• Solidna i wytrzymała rama, odpływ skroplin ze zbiornika i z wózka,

Akcesoria:
• Dodatkowy wózek,
• Pojemniki na lód (zestaw 6
sztuk),
(Ładowność wózka przy
użyciu wkładów wynosi 50 kg )
• Plastikowa szufla
• Łopata do lodu z uchwytem
na panelu bocznym
(dostarczana w standardzie).

Wózek na lód:
• Każdy zbiornik z serii SIS dostarczany jest z wózkiem (wózkami),
• Kółka do wózków dokręca się wygodnie na miejscu,
• Wózek posiada odpływ skroplin, z możliwością podłączenia do kratki ściekowej w
podłodze,
• Mechanizm odpływu jest ręcznie uruchamiany,
• Wózek mieści w sobie 6 wkładów (akcesoria), dla dłuższego czasu przechowywania
lodu można go przykryć pokrywą,
• Polietylenowe wnętrze wózka na lód jest odporne na zarysowania, posiada wygodne w
czyszczeniu zaokrąglone narożniki,
• Uchwyt szufli do lodu wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 z antypoślizgową powłoką
gumową ułatwiającą obsługę.
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Max pojemność

Pojemność nominalna jest
skalkulowana na podstawie 90%
całkowitej objętości stóp
sześciennych x 34 lb/ft3 - 545 kg/m3.

SIS700

Max pojemność z wózkiem

[kg]

[lbs]

[kg]

[lbs]

318

700

405

891

Ilość
wózków

1

[WxDxH mm]
880x1265x1802
[WxDxH cale]
34 5/8”x 49 13/16 ”x71”

Pojemność rzeczywista (AHRI) jest
skalkulowana na podstawie 80%
całkowitej objętości stóp
sześciennych x 30 lb/ft3 - 481 kg/m3.

Produkt ten posiada następujące oznakowanie:

www.scotsman.com.pl

Lata Gwarancji

Podlega pewnym ograniczeniom i wyłączeniom.

Certyfikat ISO 9001:2000

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

5/2012

2

SIS700
Inne modele w tej serii:
CART - SIS 300 - SIS 1350

Zbiornik na lód z wózkiem 318kg

1551 mm (61 1/6”)
1265 mm (49 13/16”)
880 mm (34 5/8”)

50 mm (1 15/16”)

1802 mm (70 15/16”)

813 mm (32”)
53 mm (2 1/16”)

989 mm (38 15/16”)

813 mm (32”)
986 mm (38 13/16”)

1171 mm (46 1/8”)

1802 mm (70 15/16”)

1020 mm (40 3/16”)

91 mm (3 5/8”)

Wycięcia w pokrywie
MAR
56/76/106/126
78/108/128

SIS700

MF
46/56/58

MF
68

[wymiary opakowania mm]

[kg]

[lbs]

[kg]

[lbs]

1130x1325x1070

161

420

198

436

WAŻNA UWAGA:
Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta katalogowa służy wyłącznie celom handlowym.
Dokumentacja techniczna zawarta jest w instrukcjach
serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Twój lokalny Diler:

