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– et undermerke av Hoshizaki som tilbyr 

PRODUKTER I HØY KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

ÅRS  
GARANTI
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SNOWFLAKE 605

I et travelt, profesjonelt kjøkken må du
kunne være sikker på at du kan stole på
ditt kjøle- og fryseutstyr, som er designet
til å oppfylle behovene i kjøkkenet.
Holdbarhet og enkel rengjøring er praktiske 
detaljer som gjør arbeidet lettere til daglig.

I hjertet av det travle og profesjonelle kjøkken

Holdbarhet

Et profesjonelt kjøle- eller fryseskap må kunne være i bruk 
året rundt – hver dag. I et travelt kjøkken går det fort, og 
utstyret blir utsatt for hardhendt behandling nå og da. Dette 
må utstyret være dimensjonert til å tåle, og det må også være 
enkelt å få reservedeler og service når det trenges. Holdbarhet 
er innebygd i SNOWFLAKEs fullisolerte skap og dører. Med 
solide metallinnlegg, akkurat der slitasjen er størst, som f.eks. 
bak hengsler og hylleknekter.

Enkel rengjøring

Praktiske detaljer

Døren er vendbar (K/F 605) og utstyrt med lås og
integrert håndtak. De fleksible hyllebærere gjør at man
kan sette inn 7 (K/F 605) og 14 (K/F 1305) hyller i høyskap
og 4 hyller pr. fag i bordene. De kan også brukes til å
plassere GN-brett eller sandwichbrett direkte på de vippesikre 
skinnene av rustfritt stål. Den elektroniske styringen viser 
temperaturen i skapet og gjør det enkelt å justere til ønsket 
temperatur. Automatisk avriming med fordamping av smeltevann 
er standard.

Det handler om å sørge for glatte overflater i rustfritt stål,
med så få kanter og utstikkende deler som mulig.
Det skal være enkelt å holde rent. De tette skjøtene og den 
buede bunnen gjør også renholdet enklere.
Hyller, hyllebærere og dørpakninger kan tas ut uten
bruk av verktøy for rengjøring.



· 600 og 1200 liter 2/1 GN kjøle- og fryseskap designet for tøffe  
 daglige krav i et profesjonelt miljø i opptil  +43°C romtemperatur

· 3 kraftige, grå, plastbelagte trådhyller som er lette å holde rene  
 (1305-modeller = 6 hyller) og dørlås

·  Rustfrie ståloverflater innvendig, i bunnen, på innsiden av  
 døren, samt på front og sider

· Vendbare dører (K/F 605)

· Effektivt luftsirkulasjonssystem sikrer korrekt og jevn temperatur   
 i hele skapet

SNOWFLAKE® oppfyller dine daglige krav og beviser at et produkt både kan være energieffektivt 
og fungere godt til en konkurransedyktig pris. SNOWFLAKE® vil derfor være det beste alternativet til 
andre lavpris kjøle- og fryseskap.

 

I hjertet av det travle og profesjonelle kjøkken

1.  Kraftige trådhyller – vippesikre hyllebærere og veggskinner i rustfritt stål som passer til både 1/1 GN og 2/1 GN brett. 
2.  Nøyaktig elektronisk styring med digitalt temperaturdisplay. 
3.  Kompressorrommet – er lett tilgjengelig. (Høyskap, foto av 605-skap) 
4.  LED-lys som tenner når døren åpnes. Dørlås er standardutstyr. (Høyskap)
5.  Avtakelige dør- og skuffepakninger gjør renholdet lettere.
6.  Lett adgang til luftfilter for rengjøring og til kjølesystemet for vedlikehold i fronten. 
7.  Rustfritt stål inn- og utvendig, inkludert skuffeoppheng. Bunnen er buet for å kunne fange opp søl.
8.  Skuffer (tilleggsutstyr) for bord.

SNOWFLAKE 1305
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PRODUKTER I HØY KVALITET 
TIL ATTRAKTIVE PRISER



·  2, 3 eller 4 dørs seksjoner, bruttovolum fra 234 til 
 495 l., utformet til å tåle hardhendt daglig bruk i et 
 profesjonelt miljø i opptil + 43°C romtemperatur

·  Kombiner dørseksjoner med skuffesett 2/2 og 3/3

·  Plan arbeidsplate eller arbeidsplate med 100 mm 
 bakkant som hindrer søl bak bordet

·  Rustfrie ståloverflater på skapfront, sider og 
 innvending bunnplate

·  To kraftige, grå, plastbelagte og rengjøringsvennlige 
 trådhyller pr. dørseksjon

·  Selvlukkende dører

SNOWFLAKE® bord fås som kjølebord
i seksjoner med 2, 3 eller 4 dører for
1/1 GN med utvidet temperaturområde.
Kombiner med skuffesett 2/2 eller 3/3.

Våre bord har en gjennomtenkt utforming
for å sikre optimal luftsirkulasjon til
enhver tid. Avkjølt luft sirkulerer i rommet
for å sikre oppbevaring av matvarer ved
korrekt temperatur.

Kombiner  
kostnader 

 fremragende

lave
med 
driftssikkerhet
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PRODUKTER I HØY KVALITET 
TIL ATTRAKTIVE PRISER

SNOWFLAKE kjølebord 1605
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1/1 GN

2/1 GN

Tekniske spesifikasjoner K 605 F 605 K 1305 F 1305

Temperaturområde +2/+8°C -22/-10°C +2/+8°C -22/-10°C

B x D x H (innkl. ben) 695 x 855 x 2010 mm 1390 x 855 x 2010
Rominnhold, brutto/netto  594 l /  419 l 1230 l / 825 l
Klimaklasse 5 5
Kjølemiddel R290 R290 
Isolering Kabinet 60 / Dør 50 mm (cyklopentan) Kabinet 60 / Dør 50 mm (cyklopentan)

El-tilkobling 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Vekt, brutto 113 kg 120 kg 249 kg 255 kg
Tilslutningseffekt 278 Watt 453 Watt 488 Watt 887 Watt 
Energiforbruk / år 809  kWh 2178 kWh 1590 kWh 4630 kWh
Energieffektivitetsklasse D D E E

Tekniske spesifikasjoner K 1205 K 1605 K 2005

Antall dører/seksjoner 2 3 4

Temperaturområde -2/+8°C -2/+8°C -2/+8°C
B x D x H (innkl. ben) 1182 x 700 x 835-900 1633 x 700 x 835-900 2084 x 700 x 835-900
Rominnhold, brutto/netto 234 l / 169 l 364 l / 253 l 495 l / 338 l
Klimaklasse 5 5 5
Kjølemiddel R290
Isolering 50 mm (cyklopentan)
El-tilkobling 230 V, 50 Hz
Vekt, brutto 119 kg 153 kg 184 kg
Energiforbruk / år 992 kWh 1122 kWh 1511 kWh
Energieffektivitetsklasse C C  D

Hoshizaki Norge forbeholder seg retten til å foreta endringer i produktene og kan
ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i det trykte materialet.



 

Matsikkerhet/-kvalitet

SNOWFLAKE® senker kjernetemperatur i tilberedt mat så raskt som 
mulig forbi høyrisikotemperaturområdet mellom +70°C og +10°C, og 
det bidrar til å bevare naturlige vitaminer og opprettholde utseende og 
smak. 

Enkel rengjøring

Holdbar konstruksjon i rustfritt stål med glatte overflater, vanntette, og 
avrundede hjørner innvendig. Viftepanelet er hengslet og gir enkel 
adgang til kondensatorfilter og vifte ved rengjøring. Hyllebæreskinner 
er lette å fjerne for rengjøring. Døren har en enkelt avtakbar magnetisk 
dørpakning. 

Praktiske detaljer

Utmerket ergonomi med brukervennlig plassering av kontrollpanelet. 
Vendbar dør. Høydejusterbare rustfrie ben fra 75 til 108 mm. 
Avtakbart oppoheng for 5/10 stk. 1/1 GN og 40x60 cm. 66,5 mm 
vertikale mellomrom. Med temperatur spyd. Avtakbar dryppskål for 
tinevann under skapet.
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Grundleggende 
krav til dit  
cook-chill

De nye SNOWFLAKE® blåsekjølere/
-frysere oppfyller kravene for ditt kjøkken, 
som gjør arbeidet lettere i hverdagen

Tekniske spesifikasjoner SBU15HLE SBU20HLE SBU20HTE SBU40HT

 Kjøl 15 kg fra +90°C til 
+3°C  på 90 min

20 kg fra +90°C til 
+3°C på 90 min

20 kg fra +90°C til 
+3°C på 90 min

42 kg fra +90°C til 
+3°C på 90 min

 Frys
8 kg fra +90°C til -18°C 

på 240 min
12 kg fra +90°C til 
-18°C på 240 min

12 kg fra +90°C til 
-18°C på 240 min

25 kg fra +90°C til 
-18°C på 240 min

H x D x B, utvendig 842 x 700 x 745 840 x 700 x 745 900 x 720 x 745 1850  x 830 x 800

H x D x B, innvendig 370 x 600 x 625 370 x 600 x 625 370 x 600 x 625 780  x 700 x 650

Antall GN kantiner 5 5 5 10
Utvendig/innvendig Rustfritt

El-tilkobling 230 V, 1N-/50 Hz
400 V, 3N-/50 Hz
230 V, 1N-/50 Hz

Tilkoblingseffekt 1000 Watt 1350 Watt 1350 Watt 3200 Watt
Klimaklasse/romtemperatur 4 / 32°C 4 / 32°C 4 / 32°C 4 / 32°C

Kjølemiddel/CO2e
R404A, 0,48 kg, CO2e 

1883 kg
R404A, 1,4 kg, CO2e 

5491 kg
R404A, 1,4 kg, CO2e 

5491 kg
R404A, 2,0 kg, CO2e 

7844 kg
Isolering 55 mm 75 mm
Vekt, brutto/netto 95 / 85 kg 106 / 96 kg 111 / 101 kg 225 / 200 kg
Energiforbruk ved kjøl
Energiforbruk ved frys

Hoshizaki Norge
Postboks 2126 · NO - 3103 Tønsberg
T: +47 2288 1750  · infono@gram-commercial.com
www.hoshizaki-europe.com · www.gram-commercial.com


