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Armazenamento
A Frozen Gormet oferece-lhe diferentes possibilidades, 
cada uma delas compativel com espirais de diferentes 
capacidades:

Opcção A:  5 Tabuleiros de Productos

Opcção B:  4 Tabuleiros de produtos e um compartimento 
na parte superior com um volume de 30 litros

Temperaturas de Operação
Dependendo do producto que se queira colocar, a
Frozen Gourmet permite as seguintes temperaturas:

l	 Temperatura para refrigeracão:  1°C a 3°C
l	 Temperatura para congelacão media:  -11°C a -18°C
l	 Temperatura para congelacão forte:  -19°C a -23°C

A Frozen Gourmet permite operar em condicões exigentes:
a uma temperatura exterior de 35°C e 75% humidade esta
máquina mantêm uma temperatura interior de -23°C constantes
devido ao  seu superior isolamento e ao seu triplo vidro  que
evita a condensação.

 SureVend™
SureVend™ é uma inovacão que se esperava 
de um líder como a  CRANE. Utilizando tecnologia 
de infravermelhos que assegura que o producto será
dispensado assegurando desta forma que o cliente recebe o 
produto seleccionado ou será rembolsado. 

Detalhes de Operacão
l	 3 temperaturas diferentes para alimentos com

características diferentes
l	 Vidro frontal triplo, evita a condensacão e assegura  

um isolamento superior
l	 Porta interior totalmente isolada para melhor eficiência 

energética, esse isolamento proporciona-nos uma maior 
conservação da temperatura interior

l	 Um potente sistema de refrigeracão (3/4 Cv) assegura o 
perfeito funcionamento em condições externas exigentes
até 35°C de temperatura exterior e 70% de humidade

l	 A pedido do cliente pode ser instalada uma espuma de 
amortecimento, na porta de saída dos productos, embora 
nos testes não se tenham  registado nos produtos testados

embalaje testados

Crane Merchandising Systems reserva-se o direito de alterar as especificações e disponibilizada

Este modelo para produtos refrigerados e congelados, com um grande frontal em vidro, sendo

a de maior capacidade da indústria. Pela sua capacidade de refrigeracão e congelacão é a

solucão ideal para o vending.
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Frozen Gourmet  Modelo 455
A  tradição CRANE continua:
Com a introdução da Frozen Gourmet
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sibilidade à programação
áquinas de congelados a preocupação está em
r sempre a temperatura interior constante. Para 
te modelo permite aceder ao teclado de serviço 
ramar através de uma porta independiente, não requer 

rtura da porta principal evitando-se desta forma a 
a de temperatura interior.

trónica avançada
gnóstico automático e sistema de informação completo
sibilidades para hora de fecho e segurança alimentar

mpativel com M.D.B. e Executivo

Dimensões
Altura: 1830mm
Largura: 1223mm
Profundidade: 927mm
Peso: 400 kg

Informacão 
complementar
Gás refrigerante: R404a 
– Sem FCKW

Frequência: 60Hz

Tensão: 220/240V
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Daimlerstraße 1g  •  D 63303 Dreieich

Tel: +49 (0)6103 800033   Fax: +49 (0)6103 8000350

Email: sales@cranems.de

Website: www.cranems.de
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