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Kylmä– tai pakastekontit  
Hermetel kylmä– tai pakastekontit soveltuvat 
elintarvikkeiden tilapäiseen varastointiin.  

Siirrettävä kontti on helppo kuljettaa sinne missä on 
kylmätilatarvetta - vaikkapa remontin tai erilaisten 
tapahtumien aikana. 

Valmistamme kontteja sekä myyntiin että vuokraukseen. 



 
 
Lämpötila on säädettävissä alueella + 5 °C… -20°C.  
 
Talvella kylmäkontissa (+ 5 °C) tulee lämpöpatteri pitää päällä, jotta sisälämpötila ei 
laske pakkasella liian alhaiseksi ja kylmätuotteet jäädy.  
 
Kontin mukana tulee käyttö-ohjeet, avaimet, sekä 15 m pitkä jatkojohto.  
 
Konteissa ei voi kuljetuksen aikana säilyttää elintarvikkeita.  
 
Kontit on varustettu käyttövalmiilla, automatiikkaohjatulla jäähdytyskoneistolla sekä 
automaattisella kondenssiveden haihdutuksella.  
Jäähdytyslaitteessa on valaistus, mikä toimii samalla syötöllä kuin koneikot.   
 
Isoin kontti tarvitsee purkutilaa n. 20 m ja korkeutta n. 5 m.  
 
 
 
 

Siirtolava-alusta  

Lukolliset, 1300 mm leveät 
ovet kontin molemmissa 
päädyissä.  
  
Kontin alusta ja lattia  
muodostavat n. 30 cm 
korkean kynnyksen.  
 
Erillisvarusteena ramppi.   

Jäähdytyskoneisto valaisimella, 
Lämpöpatteri  

Hyllyt toisella sivulla, hyllypinta-ala n 7 m2.   Vesikatto  

Seinäelementti 100 mm 
Sisälattia on pinnoitettu 9 mm:n vane-
rilla, mikä pitää hyvin jalkojen alla.  
 

Rakenne ja varustus  
Kylmä– tai pakastekontti  
Ulkomitat   6,4 m x 2,52 m x 2,8 m  
Sisätilan m3  26 m3  
Paino   n. 2100 kg  
Koneikko   Zanotti BGM 32002F (GM3)  
Teho   1,5 kW  
Käyttövirta  4,3 A  
Sähköliitäntä  Kolmivaiheliitäntä  
  16A pistoke  

 

Kontti nro 2 Zanotti MGM 21302F (GM2)  
Teho   1,8 kW  
Käyttövirta  5,2 A  
Sähköliitäntä  Kolmivaiheliitäntä  
  16A pistoke  

 

 

Kylmä– tai pakastekontti  

Ulkomitat   4 m x 1,5 m x 2,45 m   
Sisätilan m3  7,35 m3 
Paino   700 kg  
Koneikko   Zanotti MGM 21102F (GM2)   
Teho   1,1 kW  
Käyttövirta  7A   
Sähköliitäntä  Kolmivaiheliitäntä  
  16A pistoke  

Trukkikäyttö  nostettavissa päästä tai sivusta  
  haarukkapituus 1,5 m  

Kylmä– tai pakastekärry 

Ulkomitat   3 m x 1,8 m x 2,16 m   
Sisätilan m3  9 m3 
Hyllyt   molemmilla sivuilla rst-tasohyllyt  
Paino   alle 750 kg 
  Kärryä saa vetää B-ajokortilla 
Koneikko   Zanotti BGM 1171020F 
Teho   1,3 kW  
Käyttövirta  8,9 A   
Sähköliitäntä  yksivaiheliitäntä 230 V  
  tavallinen ”valovirtapistoke”  


