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FICHA TÉCNICA
BALCÃO REFRIGERADO ELITE COM CUBA
3 PORTAS - LINHA GASTRONORM
67733/300

REFRIGERAÇÃO
1
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Apresentação geral do produto
Os produtos da Tramontina são planejados para solucionar os inconvenientes com os
quais os profissionais da cozinha se deparam diariamente. Problemas técnicos, de espaço,
de custo ou relacionados à segurança alimentar.
Ao solucionar tais problemas, a Tramontina, visa simplificar e, ao mesmo tempo,
melhorar a qualidade do trabalho dos próprios clientes. A estrutura monobloco de aço
inoxidável AISI 304 com acabamento externo acetinado e superfície de trabalho com
espessura de 40 mm é garantia de robustez.
Os cantos internos arredondados e os puxadores ergonômicos não sobressalentes
facilitam a limpeza. Isolamento com espessura de 50 mm em espuma de poliuretano de alta
densidade (40Kg/m3), que proporciona isolamento eficaz e mínimo consumo de energia. O
sistema de ventilação forçada garante a completa uniformidade da temperatura interna,
para uma perfeita preservação dos alimentos. Possibilidade de fornecimento com duas ou
três gavetas por porta. Acompanha 1 par de guias e 1 grelha por porta.


Tampo: opção de tampo de centro ou de encosto, reforçado com MDF ultra tratado
com Microban, para garantir máxima resistência na superfície de trabalho,
revestimento de aço inox;



Frost Free: evaporação automática da água condensada. Não há necessidade de
dreno, pois não acumula água ou gelo;



Gavetas opcionais padronizadas para cubas gastronorm;



Estrutura realizada inteiramente em aço inoxidável;



Degelo automático/programável;



Pé aço inox com ajuste de altura.
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DADOS TÉCNICOS
Faixa de Temperatura

-2°C +8°C

Refrigeração

Ventilada

Capacidade bruta

368 L

Material externo

Aço inox AISI 304

Dimensões externas

1805 x 680 x 810 mm

Compressor – Modelo

Embraco EMT6165GK

Potência

1/4 HP

Temperatura de evaporação

-10°C

Potência frigorífica

550 w

Refrigerante

R404A

Quantidade de refrigerante

330 Gr

Potência consumida

470w

Tensão de alimentação

220v ~60 Hz 1+N

Nível de Ruído

51 dB

Peso líquido

206 kg

3

11/2018 - 00

Balcão refrigerado 3 portas com cuba
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Balcão refrigerado 2 portas com cuba (detalhe)
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Disposição grelhas, guias e gavetas

Altura do balcão
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Sobre pés ajustáveis
(Padrão)

Sobre rodízios
(Opcional)

Sobre mureta
(Opcional)

Acessórios

67639/901

67639/902

Conjunto 2 Gavetas 2x1/2, para balcão refrigerado
Dimensão: 435x210x700

Conjunto 3 Gavetas 3x1/3, para balcão refrigerado
Dimensão: 585x420x670

67530/900

1 Par de guias para Balcão Refrigerado GN
Dimensão: 600x40x40

67739/909

Grelha plastificada GN 1/1 para balcão refrigerado, linha
gastronorm
Dimensão: 325x530x10

67690/918

Kit 4 Rodas zincadas 2 com freio e 2 sem
Ø 130

67090/920

Kit 4 Rodas de inox 2 com freio e 2 sem
Ø 130

-
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Ligação elétrica


A ligação elétrica deve ser efetuada em conformidade com os requisitos das normas
técnicas da ABNT NBR 5410.



Todas as etapas devem ser executadas apenas por pessoal qualificado.



Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou
pelo relativo serviço de assistência técnica.

Predisposição do ponto Elétrico

Caso de dúvidas entre em contato com assistência técnica da Tramontina Farroupilha.
Fone: 54 3261.0000
E-mail: saccozinhas.far@tramontina.net
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