
B A K E R  9 3 0 Det kolde lager til bageriet
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BAKER 930 er køle- og fryseskabe af høj kvalitet, økonomisk i anskaf-

felse og drift. Bageriskabene leveres i rustfri stål med individuelt juster-

bare bageristik for 25 plader (46x61 cm). Skabene fås med indbygget 

køleanlæg eller beregnet for tilslutning til eksternt køleanlæg.

Sikker og enkel kontrol
Den elektroniske styring giver en høj 

driftssikkerhed. Styringen har indbyg-

gede alarmer og nødprogrammer, der 

vedligeholder skabstemperaturen ind-

til en eventuel fejl er afhjulpet. Det 

unikke luftledesystem sikrer ensartet 

kulde i hele skabet. Temperaturen er 

let aflæselig selv på afstand på kon-

trolpanelet. 

Komplet udstyr
• Vendbar dør med integreret håndtag, dørlås, selvluk og fodpedal 
 døråbner 

• Nem rengøring og udskiftning af tætningslisten

• Udskifteligt støv- og fedtfilter letter vedligeholdelsen

• Tørkølfunktion (kun BAKER M 930)

• Fornem belysning med halogenlamper

Bageriskabe har et rengøringsvenligt design med glatte rustfri over-

flader, afrundede hjørner og vandtætte samlinger, som sikrer en høj 

hygiejnisk standard.

Alle BAKER 930 skabe har lavt energiforbrug og samtidig er miljø-

belastningen minimeret gennem brug af naturlige HFC-fri isolerings-

midler.

Tekniske specifikationer 

TYPE  BAKER M 930  BAKER F 930
Temperaturområde °C -5/+12 -25/+10
Pladeantal
- ved 25 mm pladeafstand 53* (60x80) eller 106* (60x40)
- ved 50 mm pladeafstand 27* (60x80) eller 54* (60x40)
- ved 75 mm pladeafstand 18 (60x80) eller 36 (60x40)
- ved 100 mm pladeafstand 14 (60x80) eller 28 (60x40)
Energiforbrug i kl. 3 KWh/døgn 2,7 6,3
El-tilslutning V/Hz 230/50
Tilslutningseffekt Watt 472 673
Kølekapacitet ved -10°C Watt 487 -
Kølekapacitet ved -25°C Watt - 714
Kølemiddel  R134a  R404A
Rumindhold, brutto l 930
Rumindhold, netto l 852
Mål udvendig: BxDxH mm 780 x 1046 x 2160
Diagonalmål mm 2297
Vægt, brutto kg 175

Data efter EN 441. Ret til ændringer som følge af produktudvikling forbeholdes.

*Ekstra bageriskinner fås som ekstraudstyr.
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