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LEADING

Ved å etablere kontorer, tjenestesentre og produksjonsanlegg i nesten
alle de europeiske regionene, har Hoshizaki tatt et viktig skritt mot å yte
perfekt service for den europeiske næringsmiddelindustrien med egnede
produkter - nærmere de europeiske kundene og de europeiske kravene.
Ved å sette pålitelighet, holdbarhet og energieffektivitet i fokus for vår
designprosess har generasjoner av Hoshizaki-ingeniører hjulpet oss
med å bygge et internasjonalt rykte for veldesignede produkter av høy
kvalitet.
Ved å fusjonere med kjølespesialisten Gram Commercial, har vi brakt
sammen briljansen til japansk teknikk og intelligensen til dansk design.
Vårt samarbeid har skapt verdens mest innovative og ansvarlige
produsent av kjøleløsninger. Sammen fortsetter vi å utforske en verden
av muligheter.

1947

Globalt hovedkontor:
Aichi, JAPAN
Europeisk hovedkontor:
Amsterdam,
NEDERLAND

Gruppe med
52 selskaper
i hele verden

52

Global
salg

2,1MD. €
Fabrikker
i hele verden
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HISTORISK TIDSLINJE - INNENLANDS DRIFT

Grunnlagt
i Japan

1957

1970

1972

1977

Utvikling av den
første juicesalgsautomaten

Utvikling av
øldispenseren

Utvikling av
det kommersielle
kjøleskapet

Utvikling av
salgsautomaten
for isflakmaskinen

1965

Utvikling av den
første automatiske
ismaskinen

6

1971

Utvikling av
hamburgersalgsautomaten

1973

Utvikling av
oppvaskmaskinen

OM OSS

HISTORIKK

HOSHIZAKI CORPORATION
COMPANY BLE ETABLERT AV
SHIGETOSHI SAKAMOTO SOM
UTVISTE BEMERKELSESVERDIG
FRAMSYN DA HAN STARTET
SELSKAPET VÅRT I NAGOYA
I JAPAN I 1947.

Shigetoshi Sakamoto

Fra et tidlig tidspunkt anerkjente Sakamoto behovet for å investere
i forskning og utvikling av egen teknologi. I 1959 ble sønnen hans
Seishi med i selskapet. Sammen jobbet paret med ingeniører som delte
deres visjon, og gjennombruddet kom med oppfinnelsen av den første
ismaskinen i Japan i 1965.

1957

KOMBINASJON AV JAPANSK OG DANSK
INGENIØRKUNNSKAP

1950årene

Det som forener Hoshizaki og Gram er den utrettelige drivkraften for å
skyve grensene til ingeniørarbeidet, og vi holder alltid et øye med hvor
praktisk det er for brukerne av enhetene og det andre øyet på kvaliteten
av ferske råvarer, som ikke kan kompromitteres.

HISTORISK TIDSLINJE - EKSPANSJON UTENLANDS

1981

1994

2008

2013

2013

Hoshizaki
America

Hoshizaki
Europe Ltd
GB

Kjøpte opp
Western
Refrig. Ltd

Kjøpte opp
Aços Macom

USA

Børsnotering ved
børsen i Tokyo og
Nagoya

Brasil

India

2008
1992

2006

Hoshizaki
Europe BV

Kjøpte opp
Lancer Corp.

Nederland

HISTORIKK

USA

2013

FREMTIDEN

Kjøpte
opp Gram
Commercial

Kjøpte opp
Jackson

Reisen
fortsetter

Danmark

USA

I hele verden
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GRØNN.
SIKKER.SMART.

GRØNT NÆRINGSMIDDELUTSTYR FOR
EN MER BÆREKRAFTIG
SERVERINGSBRANSJE
Ettersom vi alltid har vært pionerer, forstod vi på et tidlig
tidspunkt innvirkningen av bærekraftige kjølesystemer og
ismaskiner på naturen, våre ressurser og våre budsjetter.
Ved allerede å innlemme bærekraftighet i våre kjerneverdier
for flere tiår siden, er vi nå en av de få førsteklasses
produsentene med hele spekteret av energieffektivt kjøleutstyr
og ismaskiner.
Med den pågående uttømmingen av naturressurser, som fører
til økte energi- og vannkostnader og nye energibesparende
forskrifter, står dagens matindustri overfor svært forskjellige
utfordringer enn for bare 50, 30 eller
20 år siden.

20 %
KJØLESYSTEM
OPPVASK

40 %
17 %

LYS
VIFTEFUNKSJON
ANNET
MATLAGINGSUTSTYR

6%

10 %

Størstedelen av kjøkkenets strømforbruk går til matlaging,
oppbevaring av kjølevarer og oppvaskmaskiner. I tillegg
trekker belysning og ventilasjon vesentlige energimengder.
Ferske råvarer krever nedkjøling. Dette har vanligvis høyt
strømforbruk på grunn av kontinuerlig driftstid, hyppig åpning
av dører og ofte høyere temperaturer i omgivelsene.
I gjennomsnitt trekker bruk av kjølesystemer omtrent
20 % av det totale strømforbruket i et kommersielt
kjøkken.
Med hensyn til denne statistikken og med tanke på
at vi har global rekkevidde, er vi overbevist om at
våre anstrengelser mot en renere fremtid kan og vil
ha en positiv påvirkning når det gjelder generelt
ansvarlig energiforbruk i kommersielle kjøkken over
hele verden.

7%
*Kilde: ProKlima – Der enercity-Fonds. Publikasjon: Din energi – Bruk den effektivt
(Ihre Energie - Effizient eingesetzt). Informasjon for gastronomien
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OM OSS

BÆREKRAFTIGHET

DET STORE BILDET
VI HAR TATT VALGET OM Å INKLUDERE VÅRE ENERGIEFFEKTIVE PRODUKTER I EN HELHETLIG METODE FOR Å
SKAPE EN BEDRE OG GRØNNERE FREMTID.

FOU OG PRODUKSJON
FoU hos Hoshizaki-Gram går langt for å sette nye
standarder for energi- og vanneffektivitet. Første tests
viser, at det kan oppnås betydelige energibesparelser
på mere enn 50 % på de kommende Gram-kjøle- og
frysebordserier. Strategiske innkjøp gir også et positivt
bidrag. Omkring to tredjedeler av leveransene til våres
danske fabrikk kommer fra ISO 14001-sertifiserte
underleverandører.

PRODUKTENES ENERGI- OG
VANNFORBRUK
Mellom 2017 og 2019 forbedret vi energieffektiviteten av
alle Gram-merkede produkter med 16 %. Resultatet må
ses i lys av produktenes allerede høye energieffektivitet
i utgangspunktet. Tilsvarende oppnås der et lavt energiog vannforbruk ved bruk av Hoshizaki isbitmaskiner.
Modeller, som benytter naturlig kjølemiddel, gir opp
til 40 % besparelse sammenlignet med konkurrerende
produkter.1

TRANSPORT
Hoshizaki Europe er i ferd med å bygge et nytt
distribusjonssenter i Europa.
Vi vil redusere CO2 utslippene ved å minimere
transportveiene, ved koordinert logistikk og ved
flere direkte forsendelser. Dessuten vil vi intensivere
samarbeidet med transportører, som benytter seg av elkjøretøy og dermed kunne redusere CO2 belastningen
ytterligere.

KASSERING OG RESIRKULERING
De fleste komponenter i våres maskiner (95 %) er
produsert av resirkulerbare materialer. Det betyr, at
resirkulering koples direkte til en ny produktion.
Med fokus på å redusere utslipp er det oppnådd en
markant reduksjon på 25 % pr. produsert enhet mellom
2017 og 2019.2 (Produksjonsanlegg i Vojens, Danmark)

1

BÆREKRAFTIGHET

Markedsforskning 2018 - produsentens nettsteder
2
Intern ISO 14001 Gjennomgangsrapport
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TENK GLOBALT,
HANDLE

VI ER DER DU
BEHØVER OSS
Våre lokale team og deres dype forståelse av de svært strenge
lokale kravene har alltid vært nøkkelen til å holde seg et skritt
foran de landsspesifikke forskriftskravene, sertifiseringene
og preferansene - klare til å levere et egnet og bærkraftig
førsteklasses produkt til hvert marked og hvert segment i
næringsmiddelindustrien.

KORREKT STELL FOR ENDA BEDRE VARIGHET
OG YTELSE - DET ER SÅ ENKELT!
Hoshizakis ismaskiner og kjøleutstyr er betraktet som en av
de mest varige, pålitelige og energieffektive enhetene som er
tilgjengelige for kommersielle kjøkken. I bransjen anses det
som en sann investering å alltid ha best mulig kommersielt
kjøleutstyr for forbedring av kvalitet, hygiene, personal-

RESPONSIV OG REGIONAL
INFRASTRUKTUR
FOR KUNDESTØTTE
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FLERSPRÅKLIG
KUNDESTØTTE OG
TEKNISKE SERVICETEAM

sikkerhet og energiforbruk. Vi oppfordrer våre kunder til å
benytte seg av den assistansen vi tilbyr når det gjelder korrekt
installasjon, vedlikehold og reparasjon for å forlenge enhetens
forventede levetid.

TEKNISK OPPLÆRING
FOR REPARASJON,
INSTALLASJON
OG VEDLIKEHOLD

GOD FORSTÅELSE
AV LOKALE KRAV,
RETNINGSLINJER
OG LOVER

OM OSS

KUNDESERVICE

ALLSIDIG KUNDESERVICE
HOSHIZAKI HAR TIL HENSIKT Å BYGGE ET LANGVARIG PARTNERSKAP VED HVER FORESPØRSEL,
KONSULTASJON ELLER KJØP: DETTE INKLUDERER EN REKKE TRINN FOR Å YTE ALLSIDIG KUNDESERVICE
FOR ALLE TYPER KUNDER FRA A TIL Å, UAVHENGIG AV OM DU ER EN DIREKTE ELLER INDIREKTE KUNDE
AV HOSHIZAKI.

JEG HAR NETTOPP KJØPT ET
PRODUKT. HVEM KAN JEG
SNAKKE MED NÅ?

HVORDAN KAN JEG FORLENGE
DEN FORVENTEDE LEVETIDEN TIL
MITT HOSHIZAKI-PRODUKT?

MIN MASKIN HAR NÅDD
SLUTTEN PÅ LEVETIDEN, HVA
GJØR JEG NÅ?

Fra dag 1 blir hver kunde tilordnet en
dedikert kontaktperson, enten hos oss
eller hos en av våre partnere. Vi tror
på direkte kommunikasjon samt hurtig
kontakt uten byråkrati med alle våre
brukere og partnere.

Etter ditt kjøp hjelper vi deg med korrekt
vedlikehold og rengjøring av din maskin.
Det handler om å dele kunnskap som
hjelper deg å vedlikeholde og rengjøre
maskinen til enhver tid. Jo bedre du tar
vare på maskinen, jo lenger varer den.

Selv de mest varige maskinene når
slutten av levetiden en dag. Når denne
dagen kommer, trenger du ikke bry deg
med avhendings-, resirkulerings- eller
erstatningsprosessen. Hoshizaki vil
ta seg av alt når maskinen er klar for
avhending.

OMFATTENDE OG OPPDATERT
GRATIS TEKNISK
STØTTEMATERIALE

VERDENSOMSPENNENDE NETTVERK
MED STØTTESTASJONER, SERVICEPARTNERE OG KJØLETEKNIKERE

FORRETNINGS-VENNLIGE
GARANTI-BETINGELSER OG
KLAGEBEHANDLING

KUNDESERVICE
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KJØLING

JEG MENER AT DYKTIGE KOKKER
MÅ TA ANSVAR FOR MER ENN BARE
Å SERVERE GOD MAT. KOKKER
BØR
OG BRUKE SIN POSISJON
TIL Å SK APE BEVISSTHET RUNDT
BÆREKR AFT OG SAMFUNNSANSVAR.
Rasmus Munk
Medeier og kjøkkensjef
Restaurant Alchemist, København
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FØRSTEKLASSES KJØLING
FOR INDIVIDUELLE BEHOV
Som leverandør til matserviceindustrien i mange tiår har vi utviklet
langvarige relasjoner med kundene våre. Det viktigste for oss er
kundenes langsiktige utvikling. Og utviklingen til den nye generasjonen
med hardtarbeidende og ambisiøse kokker.

“Din suksess er
vår motivasjon”

Kundene våre ønsker kjøleløsninger som ivaretar matsikkerhet,
energieffektivitet og bærekraft, og som er enkle å arbeide med.
Det er dette som motiverer oss.

Riktig og jevn temperatur gjennom hele
kjøleprosessen er helt avgjørende. Dette er en
forutsetning for å kunne håndtere matvarer i tråd
med HACCP-retningslinjene.
Det er derfor meget viktig at kjøleskapet har et
effektivt luftfordelingssystem. Dette reduserer
også matsvinn og forlenger holdbarheten.

KJØLING
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“Vi ønsker å fortsette å være
en jordnær og avslappet
Michelin-restaurant.”

EN RESTAURANT MED ET LITE, URBANT KJØKKEN,
MEN MED EN STOR SMAK
Restaurant Substans, en hyggelig og innbydende liten restaurant med et lite, urbant kjøkken, befinner seg i en gate med kulturelt
mangfold – inneklemt mellom en kafé og en pub, midt i hjertet av Århus. Den gastronomiske ideen bak restauranten er at maten skal
være lett og meget velsmakende. Denne filosofien har de fulgt helt fra begynnelsen, og i 2015 resulterte den i en Michelin-stjerne.
Ingrediensene er hovedsakelig organiske og ofte personlig hentet hos lokale bønder. Restaurant Substans har skapt sin egen stil og
følger ikke nødvendigvis de rådende trendene. Deres ambisjon er å fortsette å være en jordnær, avslappet og uformell restaurant.

Tre GRAM SUPERIOR PLUS 72-skap
i et tilstøtende rom er kjøkkenets
viktigste oppbevaringsenheter.
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OPPBEVARINGSSKAP

RESTAURANT SUBSTANS

ÅRHUS, DANMARK

Restaurant med en Michelin-stjerne
i 2015, 2016, 2017 og 2018

Kjøkkensjef
Nicolas Min Jørgensen

Forretningsadresse
Frederiksgade 74, 8000 Århus C

Gram-utstyr
Blant annet SUPERIOR PLUS 72-kjøleskap og
fryser, GASTRO 07 kjølebord, COMPACT
kjøleskap med glassdør

Eier
Louise og René Mammen

Kjøkkensjef Nicolas Min Jørgensen har vært kokk i mer enn 15 år. Han har alltid vært
nysgjerrig på matens smaker og konsistens og kunsten å forvandle råvarer til et måltid. Et solid
konkurranseinstinkt har også sørget for at Nicolas er kaptein på det danske kokkelandslaget.

SE HELE CASESTUDIEN PÅ HOSHIZAKI-EUROPE.COM/APPLICATIONS

Et trefags GRAM GASTRO-kjølebord er den viktigste
arbeidsstasjonen på det lille kjøkkenet, med plass til å
oppbevare maten på tilberedningsstedet.

CASESTUDIE RESTAURANT SUBSTANS - ÅRHUS
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“Gram Compact-skapene
er lette å holde rene.
De er fleksible i bruk, og
hyllene er enkle å flytte på.
De hjelper oss å holde god
oversikt.”

KJØLESKAPENE VÅRE
HJELPER OSS MED Å SETTE
MATVARESIKKERHETEN
FØRST OG ORGANISERE
ARBEIDSDAGEN
“Vi bruker disse skapene mye hver eneste dag, så de må være
solide og tåle å bli åpnet og lukket 40–60 ganger daglig.”

“Vi er veldig fornøyde med pedaldøråpnerne”, sier Lene.
“De gjør det lettere å sette inn og ta ut maten fra skapene.”
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OPPBEVARINGSSKAP

DAMMEN & DAMAGER BARNEHAGE

GREVE, DANMARK

Kommunalt daghjem
Både barnehage og daghjem

Etablert år
1997

Forretningsadresse
Blågårdsvej, Greve

Gram-utstyr
Fire GRAM COMPACT K 410 kjøleskap
med pedaldøråpnere. Har vært Gram-kunde
siden 1997

Institusjonens kjøkkensjef
Lene Nielsen, kjøkkenansvarlig

Hver dag tilbereder kjøkkenet nok mat til store grupper med barn fra 1 til 6 år. Godt strukturerte
prosesser og omhyggelig planlegging er nødvendig for å få til dette. Alle ingredienser må
oppbevares i samsvar med forskrifter for matvarehygiene. En positiv bivirkning: forlenget
holdbarhet på ferske ingredienser og råvarer.

“Vi var på utkikk etter skap med akkurat de
riktige målene. COMPACT-skapene passer
perfekt på det nye lagerrommet.”
“Etter å ha byttet ut de to gamle skapene, som
var store og lite fleksible, kan kjøkkenet nå
enkelt holde de forskjellige matvarene atskilt.
Nå er hvert kjøleskap avsatt til sin egen
matkategori.”

SE HELE CASESTUDIEN PÅ HOSHIZAKI-EUROPE.COM/APPLICATIONS

CASESTUDIE DAMMEN & DAMAGER KINDERGARDEN - GREVE
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“Vi kan ikke bare bruke og
kaste. Vi må tenke nytt
om forbruket vårt og ha et
langsiktig fokus. Det er det
som skjer nå, og det er det
vi lærer bort.”

MÅLING AV STRØMFORBRUK PÅ DET EKSISTERENDE
KJØKKENUTSTYRET VAR EN ØYEÅPNER
EUC Nord og deres kjøkken skiller seg fra andre restauranter med kommersielle kjøkken. Den individuelle konfigurasjonen er noe
av det viktigste med kjøkkenet. Alt avhenger av hvem som arbeider på kjøkkenet. Vi har ernæringsassistenter, som er opplært til
å tilberede enkle, men næringsrike måltider og forfriskninger til møter. De bytter på med kokker, som komponerer oppfinnsomme
kreasjoner.
Slaktere og bakere med sine respektive spesialiteter kompletterer det kulinariske utvalget hos EUC Nord. Pia startet hos EUC Nord
i 1998. I dag er hun både studentveileder og innkjøpsansvarlig. Hun forteller at det er én fellesnevner for alle oppgavene hennes:
Det handler om avfallskontroll og bærekraft. Ved hjelp av langsiktig planlegging og langsiktige innkjøp, samt energieffektive
kjøleskap med høy ytelse, ble det enkelt å minimere tap og holde strømregningen i sjakk.

Pia Byrdal Pedersen

“Det å redusere matavfall er et aktuelt
tema, og vi utfordrer studentene
våre på dette. I stedet for å kaste
brokkolistilken, kan man bruke den i en
grateng. Og pastinakkskrell blir faktisk
nydelige chips!”
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OPPBEVARINGSSKAP

EUC NORD

HJØRRING, DANMARK
Utdanningsinstitusjon
Gir yrkesopplæring og opplæring til ungdom
og voksne, blant annet kurs i gastronomi og
ernæring
Forretningsadresse
M.P. Koefoeds Vej 10,
Hjørring, Danmark

Mentor og ansvarlig for innkjøp av utstyr
Pia Byrdal Pedersen
Etablert år
Kulinarisk utdanning og opplæring siden 1980
Gram-utstyr
ECO PLUS K 70-kjøleskap og et GRAM
PLUS 600 fra forrige produktgenerasjon

EUC Nord fokuserer sterkt på bærekraft. Bruk av energieffektivt og holdbart kjøkkenutstyr er viktig
for å minimere CO2-fotavtrykket så mye som mulig. Det handler også om å ta et bevisst valg når
det gjelder råvarer og når og hvordan de skal behandles, for å få optimal kvalitet og minimalt tap.
Ved valg av kjøle- og frysemodeller vil man gå for utstyret som har høyest ytelsesdata og lavest
energiforbruk.

SE HELE CASESTUDIEN PÅ HOSHIZAKI-EUROPE.COM/APPLICATIONS

“Bærekraft er noe vi tar svært alvorlig som institusjon.
Det er også et av hovedprinsippene i vår opplæring. I
alt vi gjør setter vi sterkt fokus på CO2-fotavtrykket fra
den maten vi tilbereder og hvordan vi tilbereder den.”

CASESTUDIE EUC NORD - HJØRRING
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SIKKER, FUNKSJONELL
OG

Kategori: vertikale kjøleog fryseskap

HURTIGGUIDE
 For kommersielle kjøkken / restaurantkjøkken / profesjonelle kjøkken
 Kjøkken og restauranter innen matserviceindustrien
 Egnet for bruk i omgivelsestemperaturer opptil +40 °C
 Kraftige skap: Klimaklasse 5
 Høy ytelse: stabile temperaturer selv om dørene åpnes ofte
 Oppfyller Gastronorm-standarder og standarder for hyllestørrelse

BEN, SVINGHJUL OG SOKKELMONTERING
L1: 100 – 130 mm - L2 (standard): 135 – 200 mm
C1: svinghjul 110 mm - C2: svinghjul 125 mm
Klargjort for sokkelmontering uten ekstrakostnad.
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TEMPERATUROMRÅDE
K
+2/+12 °C

M
-5/+12 °C

F
-25/-5 °C

Kjøleskap

Utvidet kjøl

Fryser

OPPBEVARINGSSKAP

GRAM SUPERIOR & ECO
NØKKELFUNKSJONER

Grunnriss av profilen

1

MAKSIMALE STANDARDER FOR HYGIENE
OG ERGONOMI

2

1. | Betjeningskontroller skjult bak toppanelet,
beskyttet mot vannsprut
2. | Lavt støynivå og lav varmeutstråling:
Maksimalt støynivå på ca. 45 dB(A)
3. | Aluminiumsprofiler i full lengde gir ekstra
styrke og lang levetid
4. | Veggskinner som passer i oppvaskmaskiner
5. | Avtakbar tetningslist for enkel rengjøring
6. | Selvlukkende dør med håndtak i hele høyden
gir enkel tilgang for rengjøring
7. | Innvendig bunn formet som dryppanne for
oppsamling av søl
8. | Patentert pedaldøråpner. Samme åpner kan
plasseres på venstre eller høyre side

4

Innvendig
dørhåndtak: 2 mm
aluminiumsprofil

3

5

6

7
8
BRUKSOMRÅDER

Catering

Helse Utdannings Service
sektoren* institusjoner næringen

Fritids
sektoren

Marine

MATVARESIKKERHET

LAVE DRIFTSKOSTNADER

Det effektive luftsirkulasjons
systemet bidrar til å
opprettholde perfekte
lagringstemperaturer. Utformet
for å gjenopprette temperaturen
raskt etter at en dør har vært
åpnet. Temperaturer for optimal
matsikkerhet opprettholdes for
klimaklasse 5.

Utstyrets levetidskostnader er
svært viktig på profesjonelle
kjøkken.
GRAM SUPERIOR PLUS 72kjøleskapet har de laveste
driftskostnadene i sin klasse i
hele Europa (topten eu).

GRAM SUPERIOR & ECO

Bakeri

LAVT STØYNIVÅ

SUPERIOR-serien bidrar
til et sunnere arbeidsmiljø,
med lave støynivåer på ca.
45 dB(A) når kompressoren
kjører.

* Ikke egnet til oppbevaring av medisiner

MAKSIMALE
HYGIENESTANDARDER

De avrundede hjørnene og
de glatte overflatene sørger
for rask og enkel rengjøring.
Spesifikke funksjoner er
uthevet ovenfor.
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PRODUKTOVERSIKT

FOR DINE
STANDARDER

OM SUPERIOR-SERIEN
Gram SUPERIOR er en serie skap med høy ytelse. De
oppfyller de strenge kravene fra våre kunder, som driver i
både uformelle og mer formelle restaurantmiljøer. Stabile
og ensartede temperaturer gjennom hele skapet, samtidig
som energiforbruket holdes enestående lavt i varmen på
kommersielle kjøkken. SUPERIOR-skapene kjennetegnes av et
transparent topp-panel av støtsikkert materiale.

SUPERIOR K 72 G – vinner av 6 priser for bærekraft og
fremragende produktegenskaper, inkludert ProCold-prisen
for ‘Mest energieffektive produkt i Europa’ og Green Good
Design-prisen.

MATERIALER OG KOMBINASJONER
UTVENDIG
Rustfritt stål

C

Vario silver

R

Hvit finish

L

C

Rustfritt stål
Aluminium

C *

Rustfritt stål
Aluminium

C *

INNVENDIG
Rustfritt stål

A

A

*Kombinasjon er tilgjengelig for kjøleskap med temperaturområder -5/+12 °C
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OPPBEVARINGSSKAP

GRAM SUPERIOR
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

2/1 GN DYP

2/1 GN BRED

SUPERIOR EURO 62

2125

2125
840

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap A
Fryser
C

5
85

720

SUPERIOR TWIN 84

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap A
Fryser
C

5
78

5

90

2125

SUPERIOR PLUS 72

620

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap A
Fryser
D
 HYLLE EURONORM
40 x 60 cm

LA OSS SAMMENLIGNE!
OPPGRADER NÅ – OG BEGYNN Å KUTTE
DRIFTSKOSTNADENE!

EKSEMPEL

SUPERIOR PLUS K 72 G

Energiforbruk

1348 kWt/år

285 kWt/år

Ecodesign-energiklassifisering

G

A

kr. 5.825,-

kr. 1.230,-

Totale kostnader etter 8 år*

Med denne modellen med
energiklassifisering A sparer
du 79 % av energikostnadene
sammenlignet med en modell med
energiklassifisering G.
*kr. 0,54/ kWt.

GRAM SUPERIOR
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PRODUKTOVERSIKT

OPPFYLLER
TIL
MANGE ULIKE KJØKKEN

OM ECO-SERIEN

FLERE ALTERNATIVER

ECO-serien ble enormt populær blant våre kunder i alle
segmenter av servicenæringen og matserviceindustrien.
En av årsakene er det store utvalget av modeller for ulike
bruksområder og -formål. Serien dekker mange ulike behov,
spesielt når det gjelder kapasitet og funksjonalitet. Samtidig er
disse modellene energieffektive og gir lave driftskostnader.
Du kan velge din egen konfigurasjon, avhengig av hvilke behov
du har:
• Enkle dører, doble dører eller halve dører
• Isolert dør eller glassdør
• Ett eller to temperaturområder i ett skap
• Kompressor montert øverst eller nederst
• Kan også utstyres for bakerier eller marine

ECO PLUS 70, skap med halve dører.
Praktisk for f.eks. hurtigmatrestauranter.
ECO TWIN 82, kombiskap.
To temperaturområder kombinert i ett skap.
SKAP MED GLASSDØR, for alle serier
Frysere med glassdør i MIDI-serien.

MIDI alternativt
med opplyst
annonseringspanel

MATERIALER OG KOMBINASJONER
UTVENDIG ISOLERT DØR OG GLASSDØR
Rustfritt stål

C

Vario silver

R

Hvit finish

L

Rustfritt stål
Aluminium

C * (ikke for MIDI)

C * (ikke for MIDI)

A

Rustfritt stål
Aluminium

Aluminium

A

INNVENDIG ISOLERT DØR
Rustfritt stål

C

A

INNVENDIG GLASSDØR
Rustfritt stål

C

	
(ikke for glassdør-MIDI)

Aluminium
Hvit finish

A

(ikke for glassdør-MIDI)

L

(kun for glassdør-MIDI)

*Kombinasjon er tilgjengelig for kjøleskap med temperaturområder -5/+12 °C
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OPPBEVARINGSSKAP

GRAM ECO
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

Toppmontert
kompressor

Toppmontert
kompressor

2/1 GN DYP

1400

Toppmontert
kompressor

2125

ECO TWIN 82

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap A
Fryser
C

5
78

5

2/1 GN DYP

700

2125

ECO PLUS 140

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap A
Fryser
C

90

5

90

2125

ECO PLUS 70

Toppmontert
kompressor

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap B
Fryser
C
2/1 GN BRED

820

Bunnmontert
kompressor

Bunnmontert
kompressor

ECO MIDI M 60
er tilgjengelig som
fiskeskap utstyrt med
fiskekasser

GRAM ECO

600

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap A
Fryser
C
 HYLLE 43 x 53 cm
Passer til 1/1 GN-systemet

ECO MIDI 82

2000

2000

 HYLLE Euronorm 40 x 60 cm
Passer til 1/1 GN-systemet

ECO MIDI 60

5
77

600

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap B
Fryser
D

5
77

5
85

2125

ECO EURO 60

820

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap A
Fryser
C
2/1 GN BRED
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PRODUKTOVERSIKT

DET RIKTIGE VALGET
TIL

ANERKJENTE EGENSKAPER OG UTVIDEDE HACCPFUNKSJONER
Matsikkerhet er helt avgjørende for våre kunder. GRAM STANDARD PLUS tar høyde for dette og har i tillegg to forskjellige
alternativer med rustfritt stål for å dekke dine behov. En annen egenskap med denne serien er de utvidede HACCP-funksjonene,
som forenkler dine kontrollprosedyrer. Finn det perfekte kjøleskapet for dine behov: Serien består av seks modeller –
tre temperaturområder og valg mellom to ulike finisher av rustfritt stål.

1

FUNKSJONER FOR HYGIENE
OG ERGONOMI
1. | Enkel overvåking og enkel egenkontroll*
2. | Lavt støynivå, kun 44,4 og 44,5 dB(A) for kjøleskap
og fryser. Kompressorens korte kjøretider sikrer lav
varmeutstråling
3. | Stabil temperatur med luftsirkulasjonssystem
4. | Avtakbar tetningslist for enkel rengjøring
5. | Selvlukkende dør med håndtak i hele høyden gir
enkel tilgang for rengjøring
6. | Valg mellom 2 finisher av rustfritt stål:
SSG- og FFG-modellen
7. | SSG-modeller med 3 rustfrie hyller. FFG med 3 grå
overflatebehandlede hyller
8. | Funksjoner for hygiene, f.eks. innvendig bunn formet
som dryppanne for oppsamling av søl
9. | Pedaldøråpner for håndfri bruk (valgfritt ekstrautstyr)

2

3

4

6

5
7

8
* Utvidede HACCP-funksjoner for enkel overvåking og egenkontroll. Enkel tilgang til HACCP-data fra kontrolleren,
og HACCP-dataene kan enkelt lastes ned via et RS485-grensesnitt (valgfritt ekstrautstyr) for gjennomgang på PC-en.
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OPPBEVARINGSSKAP

GRAM STANDARD PLUS
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

BRUKSOMRÅDER

Innvendig FF
Utvendig FF

Helse Utdannings
sektoren* institusjoner

Bakeri

* Ikke egnet til oppbevaring av medisiner

STANDARD PLUS 69 FFG

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap C
Fryser
D

700

5
89

Fritids
sektoren

5
89

Service
næringen

2125

STANDARD PLUS 69 SSG

2125

Catering

Innvendig SS
Utvendig SS

2/1 GN DYP

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap C
Fryser
D
2/1 GN DYP

700

HURTIGGUIDE
TEMPERATUROMRÅDE
 Ideelt for kommersielle
kjøkken (restauranter og
restaurantkjøkken)

K
+2/+12 °C
Kjøleskap

M
F
-5/+12 °C -22/-10 °C
Utvidet kjøl

Fryser

 Egnet for bruk i
omgivelsestemperaturer
opptil +40 °C (tropisk)
 Kraftige skap:
Klimaklasse 5
 Høy ytelse sikrer stabile
temperaturer selv om
dørene åpnes ofte
 Oppfyller 2/1
Gastronorm-standarden

MATERIALER OG KOMBINASJONER
UTVENDIG
Rustfritt stål
AISI 304

SS

Rustfritt stål
AISI 430

FF

SS

Rustfritt stål
AISI 430

FF

INNVENDIG
Rustfritt stål
AISI 304

Rustfritt stål er nikkelfritt

GRAM STANDARD PLUS
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PROFESJONELL
KJØLING – PÅ
-MÅTEN

Gram COMPACT-serien tilbyr en sjelden kombinasjon:
De er matsikre skap med kompakt størrelse og fremragende
energiklassifisering i sin klasse. Disse små oppbevaringsskapene
har en grunnflate på kun 59,5 x 64 cm og er enkle å plassere.
Dette gjør Gram COMPACT-serien til et svært populært skap
blant de som driver små kjøkken, da de i de fleste tilfeller ikke
har behov for kraftig Gastronorm-kjøleutstyr.

COMPACT 410

MYE MER ENN BARE
EN FLASKEKJØLER

BEN, SVINGHJUL OG SOKKELMONTERING
 Ideelt for kommersielle kjøkken som driver med
mattilberedning (og ikke matproduksjon)

L1: 100 – 130 mm - L2 (standard): 135 – 200 mm
C2: svinghjul 125 mm

 Disse små skapene er det perfekte valg for
selvbetjeningsområder og satellittkjøkken
 Egnet for alle enkle kjøkken der det ikke er nødvendig
med rustfritt stål
 Egnet for bruk i omgivelsestemperaturer opptil +30 °C.
Klimaklasse 4: normalt kraftige skap.
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TEMPERATUROMRÅDE
K
+2/+12 °C
Kjøleskap

M
-5/+12 °C

F
-22/-5 °C

F
-25/-5 °C

Utvidet kjøl

Fryser

Fryser

COMPACT 610

COMPACT 410

COMPACT 610

OPPBEVARINGSSKAP

GRAM COMPACT
NØKKELFUNKSJONER

1

MATSIKKERHET, HYGIENE, ERGONOMI OG
GODT ARBEIDSMILJØ
1. | Lavt støynivå
2. | Luftsirkulasjonssystem sikrer stabil temperatur
3. | Avtakbar tetningslist for enkel rengjøring
4. | Integrert håndtak i hele høyden. Enkelt grep og
enkel tilgang for rengjøring
5. | Nikkelfritt rustfritt stål (modeller med rustfritt stål) –
ingen risiko for allergiske reaksjoner
6. | Kontroll med søl og avfall: hyllene er vippesikre
7. | Automatisk avriming
8. | Innvendig ABS kabinett i ett stykke: ingen skjøter,
ingen opphopning av kontaminanter
9. | Pedaldøråpner for håndfri bruk (valgfritt
tilleggsutstyr, ikke for COMPACT 210)

2

3
4

6
8

9
BRUKSOMRÅDER

Catering

Helse Utdannings Service
sektoren* institusjoner næringen

Fritids
sektoren

Marine

SKAP MED GLASSDØR
Døren er utstyrt med LED-lys for å gi
perfekt belysning av lagrede matvarer.

* Ikke egnet til oppbevaring av medisiner

MATVARESIKKERHET

Grams luftfordelingssystem
sikrer korrekte og stabile
temperaturer i kaldrommene
for å ivareta matsikkerheten
til enhver tid, ikke bare for
kjøling av flasker.

GRAM COMPACT

LAVE DRIFTSKOSTNADER

Med energiklassifisering
fra A til C (HC-modeller)
er COMPACT 210, 310 og
410 de mest energieffektive,
kompakte modellene på
markedet.

LAVT STØYNIVÅ

Bidrar til et sunnere
arbeidsmiljø, med
lave støynivåer fra
34,3 til 39,6 dB(A) når
kompressoren kjører.
Kompressorens korte
kjøretider sikrer lav
varmeutstråling.

HØY STANDARD
I HYGIENE

Utformet for enkel rengjøring
med glatte overflater overalt.
Spesifikke funksjoner er
uthevet ovenfor.
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PRODUKTOVERSIKT

ALLSIDIG,
OG ROBUST

SVÆRT ALLSIDIG OG PLASSBESPARENDE
COMPACT er en serie med svært allsidige produkter: Alle behov kan dekkes, uansett om det er et frittstående skap, et side ved
side-skap, en søylekombinasjon eller en vegghengt løsning. Underbenkskapet COMPACT 210 passer under benkeplaten. Men
når skapet brukes som frittstående løsning, gir “bordplaten” ekstra arbeidsplass.

KONFIGURASJONER
SØYLEKOMBINASJON: Kombiner COMPACT 210
kjøleskap og fryser i én søyle. Denne konfigurasjonen
kan monteres på stedet eller bestilles forhåndsmontert
som en hel enhet (stablingssett nødvendig).
SIDE VED SIDE-KOMBINASJON: Kjøleskap
og frysere med samme høyde blir ofte plassert ved
siden av hverandre.

VEGGMONTERT: Kan veggmonteres for enkel
rengjøring ved å bruke et veggopphengssett.

KOMBINERT MED MIKROBØLGEOVN:
‘Bordplaten’ til COMPACT 310 er det ideelle sted
for plassering av en mikrobølgeovn og gir helt riktig
ergonomisk arbeidshøyde.

MATERIALER OG KOMBINASJONER
UTVENDIG ISOLERT DØR OG GLASSDØR
Rustfritt stål

R

Hvit finish

L

INNVENDIG ISOLERT DØR
ABS grå
ABS grå

ABS

(COMPACT 210, 310, 410)

ABS

(COMPACT 610)

ABS hvit
ABS grå

ABS

(COMPACT 210, 310, 410)

ABS

(COMPACT 610)

ABS

(COMPACT 210, 310, 410)

ABS

(COMPACT 610)

INNVENDIG GLASSDØR
ABS hvit
ABS grå

ABS

(COMPACT 210, 310, 410)

ABS

(COMPACT 610)

ABS hvit
ABS grå

Rustfritt stål er nikkelfritt
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GRAM COMPACT
Se hjemmeside for mer informasjon:
www.hoshizaki.dk

2010

8

86
695

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap C
Fryser
D

 HYLLE 48,6 x 43 cm
BUNNHYLLE 48,6 x 30 cm

COMPACT 410

1875

1290
595

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap C
Fryser
C

0

COMPACT 610

0

 HYLLE 48,6 x 43 cm
BUNNHYLLE 48,6 x 30 cm

595

COMPACT 310

64

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap A
Fryser
B

64

0

64

830

COMPACT 210

595

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap C
Fryser
C
 HYLLE 48,6 x 43 cm
BUNNHYLLE 48,6 x 30 cm

ALLE GRAM COMPACT-KJØLESKAP ER OGSÅ
TILGJENGELIGE MED GLASSDØR
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE S
Se hjemmeside for mer informasjon

2/1 GN DYP

GRAM COMPACT
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OPPRETTHOLD
K JEDEN

LETT ARBEIDSBYRDEN OG OPPRETTHOLD KJØLEKJEDEN
Roll-in skap er utformet for midlertidig kjølelagring i en produksjonslinje, for eksempel plassert mellom blåsekjølere og kjølerom.
Ved å bruke Roll-in skap sikrer man at kjøleprosessen forblir ubrutt og minimerer den manuelle arbeidsbyrde med håndtering og
gjentatt innsetting. Roll-in skap brukes vanligvis i kommersielle kjøkken der det er fokus på produksjon, tilberedning og kok-/kjøl
operasjoner.

1

EFFEKTIV TEMPERATURKONTROLL:
HYGIENISK, SIKKER OG ROBUST
1. | Sikkerhet først – styring med innebygd alarm,
dørovervåking og nødprogrammer
2. | To halogenlamper lyser når døren åpnes (modeller med
isolert dør)
3. | Stabil temperatur med luftsirkulasjonssystem
4. | Avtakbar tetningslist for enkel rengjøring
5. | Nikkelfritt rustfritt stål: ingen risiko for allergiske reaksjoner.
6. | Reversibel dør med kuldebevarings slepelist. Solid håndtak
med et ‘positivt’ lukkesystem
7. |  Skap med glassdører er utstyrt med integrert lys
8. |  Støtlister i plast beskytter overflaten av rustfritt stål mot
støt og dunk
9. | Et kompakt gulv av rustfritt stål med innkjøringsrampe er
valgfritt for K- og M-modeller. Roll-in frysere leveres med
oppvarmet gulv som standard

2

7

3

4

5

6

8

9
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GRAM ROLL-IN 1500-SERIEN
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

Innvendige mål: B 720 x D 895 x H 1900

2354

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda
8

880

Valgfritt: Klargjort for eksternt
kjølesystem

F 1500 FRYSER

8
10

Innvendige mål: B 720 x D 895 x H 1900

8

880

Valgfritt: Klargjort for eksternt
kjølesystem

8
10

8

8
10

2330

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda

KG 1500 KJØLESKAP

MED GLASSDØR
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda
2330

KJØLESKAP K & M 1500

880

Valgfritt: Klargjort for eksternt
kjølesystem

Innvendige mål: B 720 x D 895 x H 1900

BRUKSOMRÅDER
TEMPERATUROMRÅDE

Catering

Service
næringen

Bakeri

 Skapene har en innvendig
fri høyde på 1900 mm og er
ideelle for de fleste traller som
brukes i kommersielle kjøkken
 Kraftige skap:
Klimaklasse 5. Egnet for bruk
i omgivelsestemperaturer
opptil +40 °C (tropisk)
 Høy ytelse: Stabil temperatur
selv om dørene åpnes ofte

K
+2/+12 °C

M
-5/+12 °C

F
-25/-5 °C

Kjøleskap

Utvidet kjøl

Fryser

MATERIALER OG KOMBINASJONER
UTVENDIG
Rustfritt stål

C

INNVENDIG
Rustfritt stål

C

Rustfritt stål er nikkelfritt

GRAM ROLL-IN 1500-SERIEN
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“Vi har ikke råd til et kjøleskap som svikter,
selv ikke for kort tid.”

VI TRENGER UTSTYR
SOM LEVERER
Kjøkkenet har fire underbenkenheter – én for kjøtt og
fisk, én for garnityr, én for tørrvarer og deiger, og én
for frokostservering.
Underbenkenhetene på kjøkkenet hos Charlotte’s W5
har kjøleskuffer i flere størrelser. Hver skuff er spesielt
utformet for å være Gastronorm-kompatibel, og
enhetene er utstyrt med svinghjul for enkel plassering
og rengjøring.

“Jeg synes produktene i GRAM GASTRO-serien har
utrolig allsidige størrelser og formater. Vi får plass til
opptil ni av GN 1/4-beholderne i hver skuff, noe som
er spesielt nyttig i vårt garnityrkjøleskap, som vi bruker
til mange ulike ingredienser,” forklarer Lee.
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ARBEIDSBENKER

CHARLOTTE’S W5

LONDON, ENGLAND

Prisvinnende bar og restaurant i VestLondon
Forretningsadresse
Longfield Avenue, Ealing, West London

Etablert år
2016, en del av den kjente ‘Charlotte’s Group’
Gram-utstyr
Fire GRAM GASTRO underbenkenheter

Kjøkkensjef
Lee Cadden
Charlotte’s W5 er det nyeste tilskuddet i den sterke porteføljen med tre restauranter i Vest-London.
De tilhører alle den kjente ‘Charlotte’s Group’, som ble grunnlagt i 1984 av administrerende
direktør Alex Wrethman. Bistroen har en fantastisk beliggenhet i en ombygget lagerbygning, midt
i den trendy bydelen Ealing. Bistroen frekventeres av både lojale, lokale gjester og besøkende
langveisfra, noe som åpenbart er et resultat av den overveldende positive omtalen de siste årene.

“Gjestene våre forventer en interessant meny med ferske råvarer, og for å kunne tilby det, trenger vi utstyr som kan levere.
Det er helt avgjørende at vi har pålitelig kjølekapasitet, selv om utstyr kanskje ikke er det mest spennende.”

SE HELE CASESTUDIEN PÅ HOSHIZAKI-EUROPE.COM/APPLICATIONS

Charlotte’s W5 er et britisk brasseri med en meny
som tar utgangspunkt i sporbare og bærekraftige
kvalitetsingredienser. Sporbare ingredienser av høy
kvalitet er helt avgjørende for at vi skal kunne skape
de stadig skiftende rettene på menyen.

CASESTUDIE CHARLOTTE’S W5 - LONDON
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GASTRO 07 SALADETTE

K JØKKENSJEFENS
ARBEIDSPL ASS

HURTIGGUIDE

EN MODULBASERT
ARBEIDSHEST
Et kjølebord er kjøkkensjefens viktigste arbeidsplass. Det
har derfor ofte en sentral plassering på kjøkkenet. Foruten
oppbevaringsfunksjonen er aktivitetene omkring kjølebordet
konsentrert om arbeidsgangen fra klargjøring av råvarer, til
tilbereding, anretning og porsjonering av rettene.
GRAM GASTRO 07- og 08-serien omfatter modulbaserte
kjølebord i mange ulike konfigurasjoner. De er populære blant
kundene fordi de gir uovertruffen kjølekapasitet, dag ut og
dag inn.
TEMPERATUROMRÅDER

36

K
+2/+12 °C

K
0/+10 °C

M
-5/+12 °C

F
-25/-5 °C

Kjøleskap

Grillbenk

Utvidet kjøl

Fryser

 Bruksområder: fra profesjonelle varmkjøkken
til lunsjkantiner. Kjølebordet kan brukes på
restaurantkjøkkenet, som arbeidsstasjon i restauranten
eller kaldbuffeten, som serveringsstasjon, eller som en
del av produksjonslinjen fra rå- til ferdigvare og fra
tilberedning og oppbevaring på tilberedningsstedet
 Tilberedningsdisker for catering- og matvareforedlings
bedrifter, restauranter, barer eller kafeer. Grillbenker
er lave kjølebord som kombineres med modulbasert
matlagingsutstyr. Også ideell som alternativ med dører
på begge sider for doble arbeidsstasjoner
 Kraftige kabinetter: Kjølebord i klimaklasse 5 for
profesjonelle varmkjøkken. Frysere: Klimaklasse 4
 Stabile temperaturer selv om dørene åpnes ofte
 Kompatible med Gastronorm-standardene

ARBEIDSBENKER

GRAM GASTRO 07 & 08
NØKKELFUNKSJONER:
GOD HYGIENE OG ERGONOMI OG GODT ARBEIDSMILJØ
8. | Ekstra lange teleskopskinner på skuffer – GN-brett kan
1. | Dryppkanter på benkeplatene hindrer vanninntrenging
løftes rett opp
2. | Benkeplater med bakkant som beskytter kjølebordet mot søl
3. | Luftsirkulasjonssystem for stabil temperatur
9. | Optimal hygiene: avrundede hjørner, minimalt med skruer
4. | Avtakbare tetningslister på skuffer og dører for enkel
og festeanordninger for enkel avtørking
rengjøring
10. | Allergisikker: Kjølebordene er fremstilt av nikkelfritt
5. | Innvendig bunn formet som dryppanne med avrundede
rustfritt stål
hjørner for oppsamling av søl
2
6. | Ergonomisk og høydejusterbar arbeidsstasjon
med elektrisk heve-/senkefunksjon*
7. | Utstyrt med vippesikre hyller og skuffer
1
med uttrekksstopp
3

4
*OPTIMAL ERGONOMI
Helt fleksibel arbeidshøyde
mellom 850 – 1050 mm med
elektrisk heve-/senkefunksjon,
valgfritt

7

8
9

5

6

BRUKSOMRÅDER

Catering

Helse Utdannings Service
sektoren* institusjoner næringen

MATVARESIKKERHET

Grams luftfordelingssystem
sikrer stabile og korrekte
temperaturer i kjølebordene til
enhver tid. Og temperaturen
gjenopprettes raskt etter at en
dør har vært åpnet.

GRAM GASTRO 07 & 08

Fritids
sektoren

Marine

MODULSYSTEMER
OG SKALERBARHET

Med GRAM GASTRO 07
& 08 kan du lage din egen
arbeidsplass. Velg din egen
kombinasjon av benkeplater,
dører og skuffer (kun GASTRO
07), ben eller svinghjul eller
elektrisk heve-/senkefunksjon,
temperaturområder og
tilbehør.

Bakeri

ENKELT VEDLIKEHOLD
OG SERVICE

En kompakt utskyvbar
kjøleenhet for enkelt
vedlikehold og service.
Fettfiltre og pakninger som
kan tas ut og er lette å
rengjøre.

* Ikke egnet til oppbevaring av medisiner

HØY STANDARD
I HYGIENE

Utformet for enkel rengjøring
med glatte overflater overalt.
Andre spesifikke funksjoner er
uthevet ovenfor.
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PRODUKTOVERSIKT

70 CM DYP. 1/1 GASTRONORM.

MANGE
ULIKE ALTERNATIVER
GASTRO 07 TILPASSER SEG ARBEIDSDAGEN DIN
Begynn å konfigurere ditt GASTRO 07-kjølebord:
• Tilgjengelig med tre temperaturområder
• Tilgjengelig med to, tre eller fire seksjoner
• Bordplatealternativer som vist
• Dører, 2/2 skuffesett eller 3/3 skuffesett
(ingen skuffer for frysebord)
• Med eller uten lås
• Ben, svinghjul, sokkelmontering eller
elektrisk heve-/senkefunksjon
• Innebygd eller eksternt kjølesystem
• Stativ med to hyller kan monteres på bordplaten

8
7

6
5

4
3

1

2

BEN, SVINGHJUL OG SOKKELMONTERING
L1: 100 – 130 mm – L2 (standard): 135 – 200 mm
L3: 185 – 250 mm – C1: svinghjul 127 mm
C2: svinghjul 155 mm
Klargjort for sokkelmontering uten ekstrakostnad.

BORDPLATEALTERNATIVER

MATERIALER OG
KOMBINASJONER

1. | Isolert plate (dvs. uten bordplate)
2. | Flat bordplate uten bakkant
3. | Flat bordplate med 50 mm bakkant
4. | Flat bordplate med 100 mm bakkant

UTVENDIG
Rustfritt stål

5. | Saladettebordplate med 50 mm bakkant
C

6. | Saladettebordplate uten bakkant
7. | Isolert lokk eller lokk i akrylglass for

INNVENDIG
Rustfritt stål

saladettebordplate
8. | Prep-Top bordplate med nattlokk

C
Rustfritt stål er nikkelfritt
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ARBEIDSBENKER

1
GRAM GASTRO
07
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

GASTRO 1407

GASTRO 1807

GASTRO 2207

(2 seksjoner)

(3 seksjoner:)

(4 seksjoner:)

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE for vist
konfigurasjon. Kjøleskap (K) D (M) E

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE for vist
konfigurasjon. Kjøleskap (K) D (M) E

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE for vist konfigurasjon
Kjøleskap (K) D (M: uten skuffer)

1726
885

885

1/1 GN DYP

0
70

0
70

0
70

1/1 GN DYP

2163
885

1289

1/1 GN DYP

Skuffekombinasjoner er ikke tilgjengelige for kjølbenk modell GASTRO M 2207 CS og ikke for frysedisker

GASTRO 07 SALADETTE

GASTRO 07 PREPTOP

GASTRO 07 GRILLBENK

(2/3/4 seksjoner)

(2/3/4 seksjoner)

(2/3 seksjoner, kun skuffer)

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
(K) Ikke klassifisert enda

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
(K) Ikke klassifisert enda

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap (K) D

1726

GRAM GASTRO 07

2 seksjoner: B 1289 – 4 seksjoner: B 2163

640

1131

1850

1/1 GN DYP

0
70

2 seksjoner: B 1289 – 4 seksjoner: B 2163

0

1/1 GN DYP

80

0
70

885

1726

1/1 GN DYP

2 seksjoner: B 1400
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PRODUKTOVERSIKT

80 CM DYP. 2/1 GASTRONORM.

EN SERVICESTASJON ELLER
DOBBEL ARBEIDSSTASJON
FORDI HVERT KJØKKEN ER FORSKJELLIG
Begynn å konfigurere ditt GASTRO 08-kjølebord:
• Dobbel arbeidsstasjon med frontdør eller gjennomrekk
• Tilgjengelig med tre temperaturområder (gjennomrekk kun
som kjølebord, K-modeller)
• Tilgjengelig med to eller tre seksjoner
• Bordplatealternativer som vist
• Dører med eller uten lås
• Ben, svinghjul, sokkelmontering eller
elektrisk heve-/senkefunksjon
• Innebygd eller eksternt kjølesystem
• Stativ med to hyller kan monteres på bordplaten

5

4
3
1

2

BEN, SVINGHJUL ELLER SOKKELMONTERING
L1: 100 – 130 mm – L2 (standard): 135 – 200 mm
L3: 185 – 250 mm - C1: svinghjul 127 mm
C2: svinghjul 155 mm
Klargjort for sokkelmontering uten ekstrakostnad.

MATERIALER OG
KOMBINASJONER

BORDPLATEALTERNATIVER
1. | Isolert plate (dvs. uten bordplate)
2. | Flat bordeplate uten bakkant

UTVENDIG
Rustfritt stål

3. | Flat bordplate med 50 mm bakkant
4. | Saladettebordplate uten bakkant

C

5. | Isolert lokk eller lokk i akrylglass for
saladette bordplate

INNVENDIG
Rustfritt stål

C
Rustfritt stål er nikkelfritt
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ARBEIDSBENKER

GRAM GASTRO 08
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

GASTRO 1808

GASTRO 2408

GASTRO 1808/2408 SALADETTE

(2 seksjoner) FRONTDØR

(3 seksjoner) FRONTDØR

(2/3 seksjoner) FRONTDØR

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap (K) C (M) D (F) D

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap (K) D (M) E

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
(K) Ikke klassifisert enda

2/1 GN DYP

0

885

2340

80

0

0

2/1 GN DYP

80

80

885

2340

885

1700

2/1 GN DYP

2 seksjoner: B 1700

GASTRO 1808 D

GASTRO 2408 D

(2 seksjoner) GJENNOMREKK
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
(K) Ikke klassifisert enda

(3 seksjoner) GJENNOMREKK
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
(K) Ikke klassifisert enda

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
(K) Ikke klassifisert enda
885

2340

2/1 GN DYP

0
87

0
87

0
87

2/1 GN DYP

885

2340
885

1700

GASTRO 1808/2408 D SALADETTE
M/STATIV (2/3 seksjoner) GJENNOMREKK

2/1 GN DYP

2 seksjoner: B 1700

GRAM GASTRO 08
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KONTROLLERER OG
KRITISKE MAT TEMPER ATURER

GRAM KPS 90

Multifunksjonelle Gram
hurtigkjølere på side 46

BLAST CHILL PRODUKSJON AV MAT

MESTRER TEMPERATUR
KONTROLLENS KUNST
Blåsenedkjøling og -frysing er integrerte deler av enhver
tilbereding-kjøle-operasjon i matproduksjon. Muligheter for
umiddelbar nedkjøling eller frysing av tilberedt mat for trygg
oppbevaring.
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>

Kjøling

>

Oppbevaring

>

Regenerering

> Servering

BLAST FREEZE PRODUKSJON AV MAT

Tilberedning

>

Rå matvarer

>

Frysing

>

Oppbevaring

> Opptining >

Regenerering

>

GRAM KPS-serien er designet for å dekke alle forskrifter
angående perfekt hygienisk overgang fra tilbereding til
nedkjøling av dine verdifulle produkter. Med kapasitet som
spenner fra 22 kg til 180 kg for blåsekjølere og fra 13 til
180 kg for blåsefrysere, tilbyr denne serien egnede alternativer
for forskjellige kjøkkeninndelinger og -formål.

Tilberedning

Frysing

> Oppbevaring >

Opptining /
Tilberedning

>

Servering

PROSESS

GRAM KPS BLÅSEKJØLERE/-FRYSERE
REACH-IN, ROLL-IN ELLER ROLL-THROUGH
Vårt mål er at vi alltid skal dekke de individuelle prosessene og behovene som følger de forskjellige segmentene, gjestekapasiteter
eller rombegrensninger. Dette er grunnen til at serien har en rekke utmerkede alternativer.
REACH-IN modeller: 		
KPS 21, 42 			

ROLL-IN modeller: 			
KPS 60, 90, 120, 180 			

ROLL-THROUGH modeller:
KPS 120, 180

MODULSYSTEM FOR INDIVIDUELLE BEHOV
De største blåsekjølerne/-fryserne KPS 120 og 180 finnes tilgjengelige som moduler for tilpasning til individuelle behov:
MODUL 1: UTEN KJØLEROM
Inkluderer elektronisk styring og
fordamperenheten.

MODUL 2: UTVIDET PAKKE
INKL. KJØLEROM
Dette alternativet inkluderer et Gramkjølerom som sikrer full kompatibilitet
med fordamperenheten.

MODUL 3: FULL PAKKE
Dette alternativet inkluderer kjøleenheten og sammenstilling.

1
3

2

NB: Modul 3 er ikke tilgjengelig i alle markeder.
Vennligst kontakt vår kundeserviceavdeling.

BRUKSOMRÅDER

Catering

Helse Utdannings Service
sektoren* institusjoner næringen

* Ikke egnet til oppbevaring av medisiner

MATVARE-SIKKERHET

Matvarer håndteres helt i
samsvar med HACCP-retningslinjene. HACCP-alarmer
og et automatisk skifte til
«oppbevaringsmodus» er
nyttige funksjoner som hjelper deg med å opprettholde
høyest mulig matvaresikkerhet til enhver tid.

GRAM KPS BLÅSEKJØLERE/-FRYSERE

Fritids
sektoren

HØY
MATKVALITET

Både smak, konsistens,
utseende, vitaminer og
næringsinnhold beholdes.
Bruk av IFR‑funksjonen (Intelligent matvaregjenkjenning)
beskytter også mot fryseskader på matvarenes overflate.

 Denne serien velges ofte av restauranter, produksjonskjøkken
eller matproduksjonsfasiliteter som krever effektivitet og effektive metoder for å kjøle ned og fryse inn mat som allerede
er porsjonert. Dette gjøres nøyaktig hver eneste gang, med
smak og konsistens perfekt beskyttet gjennom hele prosessen.

ALLSIDIGHET

Mulighet for forskjellige
driftsmoduser: IFR-drift, tidseller temperaturkontrollert
kjølesyklus.
Det kan lagres opptil 20
spesialtilpassede sykluser.

MODULSYSTEMER
OG SKALERBARHET

Kapasitet fra 13 til 180 kg
matvarer. Reach-in-, roll-ineller roll-through-modeller for
operasjoner av både småog storskalaoperasjoner.
Kan leveres som separate
deler eller bruksklart.
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PRODUKTLINJE

FOOD
RECOGNITION - IFR

PRODUKTENE DINE FORTJENER DET BESTE INNEN
HASTIGHET, KRAFT OG BESKYTTELSE
Det har aldri vært enklere å kontrollere matvaretemperaturer og kjøletider når man kjører en blåsekjølesyklus enn med IFRkontrollsystemet - uten fare for skade på matvarenes overflate. Man trykker ganske enkelt på IFR-hurtigknappen, så tilpasses
blåsekjølesyklusen til matvarenes karakteristikker. Dette betyr at matvarene tas trygt gjennom høyrisikotemperaturområdet mellom
+65 °C og +10 °C, samtidig som smak og utseende beholdes.

TRYGG OG ENKEL HÅNDTERING AV MATVARENE
Flerpunktssensor med 3 målepunkter:
temperatur i enhetens kjerne, under
overflaten og temperaturen på
overflaten.

1

KPS 21 og 42 med innstillingshjul for
enkel og intuitiv navigasjon.

2

3

Fem snarveier: rask og trygg betjening med snarveier til de
mest benyttede operasjonene:
1. Opptiningssyklus 2. IFR-funksjon 3. Blåsekjøling
4. Blåsekjølingssyklus 5. For-kjølingssyklus.

MATERIALER

BEN
KPS 21: 80 mm - KPS 42: 150 mm
KPS 90-SF1: 295 mm - KPS 90-SF2: 225 mm

UTVENDIG
Rustfritt stål

C

Hvit finish

L *

BLÅSEKJØLE/-FRYSEKOMBINASJONER

*KPS 120 og 180

INTERIOR
Rustfritt stål

C

Rustfritt stål

C

Rustfritt stål er nikkelfritt
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Blåsekjøler med
Blåsekjøler/-fryser med
SH
innebygd kompressor
innebygd kompressor
CF Blast Chiller for
SF Blåsekjøler/-fryser for
ekstern tilkobling
ekstern tilkobling

CH

PROSESS

GRAM KPS BLÅSEKJØLERE/-FRYSERE
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

CF

Rack med plass for 10 stk.
1/1 GN eller 40x60 brett

KPS 90 SF-1/SF-2 ROLL-IN

KPS 120 ROLL-IN/ROLL-THROUGH
KAPASITET
Nedkjøling:120 kg
Innfrysing:120 kg

1500

780

Med plass til 1 stk.16 geider
1/1 GN tralle

CF SF
KPS 180 ROLL-IN/ROLL-THROUGH

26
13

Ovnstrallekapasitet:
20 x 1/1 GN-traller*

26
13

0
85

1100

KAPASITET
Nedkjøling:90 kg
Innfrysing:50 kg

2235

CF SF

SF-1:2055
SF-2: 1985

SF

KAPASITET
Nedkjøling:60 kg
2215

1850
800

KPS 60 ROLL-IN

KAPASITET
Nedkjøling:45 kg
Innfrysing:27 kg

5
99

Rack med plass for 5 stk.
1/1 GN eller 40x60 brett

0

745

CF SF
KPS 42 REACH-IN

KAPASITET
Nedkjøling:22 kg
Innfrysing:13 kg

83

0
72

893

KPS 21 REACH-IN

CH

2235

CH SH

CH SH

KAPASITET
Nedkjøling:180 kg
Innfrysing:180 kg

1800

* Passer til ovns traller fra: Rational CPC 201 (SF-1) - Hounö Type 1.16/1.20 (SF-1) - Rational SCC 201 (SF-2)

GRAM KPS BLÅSEKJØLERE/-FRYSERE
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PRODUKTLINJE

SK AP

«6-I-1»-SKAP
Gram hurtigkjølere er virkelig multifunksjonelle skap. Sofistikert
elektronisk styring gir deg valget mellom seks forskjellige
funksjoner: 

1. KJØL
4. INNFRYSING
2. FRYS
5. KONTROLLERT OPPTINING
3. NEDKJØLING 6. TØRRKJØLING

 Denne serien velges typisk av brukere som trenger et skap
som er mindre kraftig enn en tradisjonell blåsekjøler, men
som ønsker å dra nytte av allsidigheten en hurtigkjøler gir.
TEMPERATUROMRÅDE
LAGER

-25/+10 °C

HURTIGKJØL/FRYS

-30/+10 °C

BRUKSOMRÅDER

Catering

Helse Utdannings Service
sektoren* institusjoner næringen

Fritids
sektoren

* Ikke egnet til oppbevaring av medisiner

BEN, SVINGHJUL ELLER KLARGJORT FOR
SOKKELMONTASJE
L1: 100 - 130 mm - L2 (standard): 135 - 200 mm
C1: svinghjul 110 mm - C2: svinghjul 125 mm
Klargjort for sokkelmontasje uten ekstrakostnad.

MATERIALER OG
KOMBINASJONER
UTVENDIG
Rustfritt stål

C

INNVENDIG
Rustfritt stål

C
Rustfritt stål er AISI 304
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PROSESS

GRAM HURTIGKJØLERE/FRYSERE
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

Smart
Dobbeltfunksjon:
Denne modellen
kan brukes både
som hurtigkjøler og
oppbevaringsskap.
Oppbevaring
med «universelt»
temperaturområde
er bygget inn i den
øvre delen.

 HYLLE Euronorm 40 x 60 cm

2/1 GN BRED

MULTIFUNKSJONELL

Alt-i-ett Flerbruksskap med
SEKS driftsmoduser. Når det
ikke brukes til nedkjøling/
Innfrysing, kan det brukes
som oppbevaringsskap
(kjøl eller frys).

GRAM HURTIGKJØLERE/FRYSERE

2125

2125
820

U/KP 82 KOMBISKAP

KAPASITET
Nedkjøling: 50 kg fra
+65 ° til +10 ° på 180 min

5
78

600

KP 82 HURTIGKJØLER

KAPASITET
Nedkjøling: 36 kg fra
+65 ° til +10 ° på 180 min

5
78

5
85

2125

KP 60 HURTIG NEDKJØLER

820

MATVARE-SIKKERHET

Opprettholder riktig
temperat med et effektivt
luftsirkulasjonssystem,
som også sikrer rask
gjenoppretting av
temperaturnivået hver gang
døren åpnes.

KAPASITET
Nedkjøling:
NA
Oppbevaring (brutto): 286 l
2/1 GN BRED

ENKEL Å BETJENE

Denne serien tilbyr tidseller temperaturkontrollerte
nedkjølings-/innfrysings
prosesser. Forhåndsinnstilte
programmer kan betjenes
direkte via displayet for kjøring
av enten skånsom nedkjøling for
gradvis temperaturreduksjon,
eller hurtig nedkjøling.
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BAKERI

VI HAR LEVERT LØSNINGER
TIL BAKERIER I MANGE
GENER ASJONER

48

HÅNDTERING AV UTSØKTE
BAKERIP RODUKTER AV HØY
KVALITET
Generasjoner av bakere, konfektmakere og konditorer stoler på at
GRAM BAKER oppbevarings- og prosess skap vil ivareta kvaliteten til
deres utsøkte bakeriprodukter. Dette er et stort privilegium og inspirerer
oss hver dag. GRAM BAKER linjen omfatter en komplett serie med
kjøleskap, frysere, hurtigkjølere og heve-/raskeskap.

For suksessrike
baketradisjoner

GRAMs luftsirkulasjonssystem sikrer korrekt og
jevn temperatur i skapet. Luft blir trukket ut og
kjølt ned og så sendt tilbake i skapet, der luften
sirkulerer rundt alle matvarene. Dermed bidrar
man til å hindre uønsket uttørking og “hinne”
på bakervarene.

Tre generasjoner med Gram
Baker-skap har utstyrt
europeiske bakerier siden 1991.

KJØLING OG PROSESS
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“Målet for alle bakere
må være å gjøre
kunder og ansatte til
fans ... hver dag.”

BAKETRADISJON MED
SUKSESS I OVER 100 ÅR
Torsten Wöbse og kona tok over forretningsdriften etter foreldrene
hans i 1996. Torsten Wöbse tar seg først og fremst av planlegging av
den daglige driften, og setter kursen for fremtidig utvikling i bakeriet.
Gram heveskap er en viktig del av produksjonskjeden for å føre
bakeriproduktene frem til ferdigstillelse.
Styringspanelets berøringsskjerm er meget lett å bruke. Det har åtte
standardprogrammer for enkel oppstart, og bakeren kan modifisere
og lage sine egne programmer. Klar oversikt over prosessens status.

For brødtyper, rundstykker og
bakervarer av høy kvalitet bruker
bakeriet lokale og sesongbaserte
råvarer. Ferdigblandinger slipper ikke
inn i dette bakeriet.
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BAKERIER/KONDITORIER

BÄCKEREI WÖBSE

DAUELSEN, TYSKLAND

Bäckerei Wöbse i dag
Fjerde generasjons familiebakeri, 11 utsalg i
Kirchlinteln og Verden

Grunnlagt
1902 av Friedrich Wöbse
(Torsten Wöbses oldefar)

Utsalgsadresse
Hamburger Straße in Venden

Åpning av utsalg i Dauelsen
2017

Eier
Torsten Wöbse

Gram-utstyr
GRAM BAKER GA 950 heveskap og
hurtigkjøle-/fryseskapet GRAM BAKER SF 550

Bakeri Wöbse har holdt seg til sin berømte baketradisjon i mer enn 100 år. Torsten Wöbse og kona
Astrid har ledet den vellykkede familiebedriften som fjerde generasjon, fra 1996.

Du kan nyte et rikt utvalg av bakervarer for takeaway, og du kan nyte varmen og gleden i kafeen. Der kan du finne roen mens du
nyter det brede utvalget av kaffe- og tespesialiteter, og en mengde kaker, smørbrød og småretter.

SE VIDEOEN PÅ HOSHIZAKI-EUROPE.COM/APPLICATIONS

CASESTUDIE BÄCKEREI WÖBSE - DAUELSEN
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VI TAR HÅND OM DINE
MED TEKNOLOGISKE
NY VINNINGER

HURTIGGUIDE

 Høy ytelse: Perfekte oppbevaringsbetingelser selv om
døren åpnes ofte

BAKER GA 950

 Spesialfunksjoner: Ideell for bakerier, konfektmakere
og konditorier

 Perfekt passform: Passer til standard bakeribrettstørrelser
 BAKER 625, 550, 950, 1500, 1808/2408
Hurtigkjøle-/fryseskap (SF), Frysere-HemmereHeveskap (GA): Ideell for tøffe jobber,
klassifisert med Klimaklasse 5 og egnet for bruk i
omgivelsestemperaturer opp til +40 °C
 BAKER 610: Ideell for vanlige jobber, klassifisert
med Klimaklasse 4 og egnet for bruk i
omgivelsestemperaturer opp til +30 °C

TEMPERATUROMRÅDE
M
-5/+12 °C

F
-25/-5 °C

SF
GA
-30/+10 °C -25/+40 °C

Fryser,
Kjøleskap,
Hurtigkjøle-/
oppbevarings oppbevarings fryseskap
skap og
skap og
benker
benker
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Kjøleskap/
Fryser/
Heveskap

BAKERIER/KONDITORIER

GRAM BAKER
NYSKAPNINGER
I DETALJ...

Grunnriss av profilen

1
3

1. | Standard med belagt fordamper.
Robust og kostnadsbesparende over tid
2. | Styring skjult bak toppanelet, beskyttet
mot vannsprut
3. | Standardmodeller er utstyrt med en
integrert dørlås
4. | Aluminiumsprofiler i full lengde gir ekstra
styrke og lang levetid
5. | Avtakbar tetningslist for enkel rengjøring
6. | Selvlukkende dør som blir stående åpen ved
åpningsvinkler over 90 °
7. | Bæreskinner for bakeribrett.
Disse kan posisjoneres individuelt
8. | Patentert pedaldøråpner. Samme åpner
kan plasseres på venstre eller høyre side

2
Innvendig dørhåndtak:
2 mm aluminiumsprofil

4

5
6
7

8

BRUKSOMRÅDE

BEN, SVINGHJUL ELLER SOKKELMONTERING
L1: 100 - 130 mm - L2 (standard): 135 - 200 mm
C1 (standard): svinghjul 110 mm - C2: svinghjul 125 mm
Klargjort for sokkelmontering uten ekstrakostnad.

Bakerier, konfektmakere og konditorier

BEVARER KVALITETEN

Både oppbevarings- og
prosesskap leveres med
innebygde funksjoner
som bevarer kvaliteten til
bakeriproduktene dine til
enhver tid.
Finn mer informasjon på de
neste sidene.

GRAM BAKER

LAVE DRIFTSKOSTNADER

INNEBYGD SIKKERHET

MULTI-FUNKSJONELL

Den energieffektive
kjøleteknikken som er benyttet
i dette brede utvalget av
oppbevaringsskap kan hjelpe
til med å redusere de daglige
driftskostnadene.

Styring utstyrt med sikkerhets
funksjoner: Døralarm,
alarmer for høy temperatur
eller når kondensatorfilteret
trenger å rengjøres for
å unngå overoppheting.
Styringen er perfekt
beskyttet mot vannsprut
bak toppanelet.

SF kan brukes som
hurtigkjøle-/fryseskap,
oppbevaringsfryser,
oppbevaringskjøleskap,
opptiningsskap. Det er utstyrt
med en tørrkjølefunksjon. GA
kan ut fra behov også brukes
kontinuerlig som fryser,
kjøleskap eller heveskap.
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PRODUKTLINJE

BAKER 950

BAKER 1500 ROLL-IN

STRØMLINJEFORMEDE
MED ALLE GR AM-FORDELENE

MODERNE DESIGNPRINSIPPER BEVARER DINE VALITETS
OG NYSKAPENDE TEKNOLOGI BAKERIPRODUKTER
GRAM BAKER kjøleskap og -frysere er basert på prisvinnende
designprinsipper og nyskapende løsninger. Det essensielle
er et effektivt sirkulasjonssystem som gir indirekte kjøling og
temperaturstabilitet, slik at bakeriproduktene dine beskyttes. I
tillegg har den elektroniske styringen sikkerhetsfunksjoner for
optimal beskyttelse.

Våre kjøleskap hindrer uønsket uttørking av bakeriproduktene
takket være luftdistribusjonssystemets indirekte luftstrøm.
Bruk tørrkjølefunksjonen for lavere fuktighet(M-skap).
Eller bruk opptiningsfunksjonen for kontrollert opptining.
Vår kjøleteknologi er blitt utviklet for å unngå uønsket
kvalitetstap for produktene dine, slik som uttørking av deigemner.

REACH-IN ELLER ROLL-IN:
BAKER-serien har også skap der traller kan trilles rett inn. BAKER
1500-serien finnes som kjøleskap eller fryser for bakeritraller.

MATERIALER OG KOMBINASJONER
UTVENDIG
Rustfritt stål

C

Rustfritt stål

C

ABS grå		

C

Hvit finish

L

Rustfritt stål
ABS grå		

C

INTERIOR
Rustfritt stål

ABS *

ABS *

Rustfritt stål er nikkelfritt *Kun BAKER 610
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BAKERIER/KONDITORIER

GRAM OPPBEVARINGSSKAP OG -BENKER
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

GRAM OPPBEVARINGSSKAP OG -BENKER

For bakeritraller

2000

Inkl. 20 sett bakeriskinner
Brettstørrelse: 63 x 47 eller 60 x 40 cm

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap
D
C
Fryser 1808		
D

1700/
2340
885

2010
2362
880

820

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap
B
Fryser
C

BAKER 1808/2408 (2/3 seksjoner)

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda
9
81

Inkl. 25 sett bæreskinner for
47 x 63 eller 60 x 80/40 cm

Inkl. 10 sett bakeriskinner
Brettstørrelse: 47 x 63 eller 40 x 60 cm

BAKER 1500 ROLL-IN

8

820

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap
C
Fryser
D

8
10

5

6
10

2205

BAKER 950

695

BAKER 625

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap
C
Fryser
E

0
77

Inkl. 25 sett bakeriskinner
Brettstørrelse: 47 x 63 cm

BAKER 610

8

700

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Kjøleskap
B
Fryser
C

86

5

90

2125

BAKER 70

Inkl. 2/3 x 9 sett bæreskinner for
47 x 63 eller 40 x 60 cm
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PRODUKTLINJE

ARBEIDSFORLØP
OG OPTIMAL
PROSESSTØTTE

GA-SERIEN

SF-SERIEN

GRAM GA skapet er et computerstyrt
kjøleskap/fryser/heveskap med
individuelle programinnstillinger.

SF-serien består av multifunksjonelle skap SF kan brukes som
hurtigkjøle-/fryseskap, oppbevaringsfryser, oppbevarings
kjøleskap, opptiningsskap og med tørrkjølefunksjon.

Still inn GA til heving utenfor arbeidstid. GA vil med sin
dampgenerator ta deigen automatisk gjennom prosessen
fra frossen eller avkjølt deig til hevet deig, ved bruk av dine
temperatur-, fuktighets- og tidsinnstillinger.
Luftsirkulasjonssystemet gir indirekte kjøling og
temperaturstabilitet, slik at bakeriproduktene dine beskyttes.
Dannelse av hinne eller uttørkede produkter kan elimineres
nesten helt.

HURTIGKJØLE-/FRYSESKAP-STYRING:
Flere driftsmoduser – bruk det som
hurtigkjøle-/fryseskap eller velg kjøle- eller
fryseoppbevaringsmodus. SF-serien har et stort display
slik at man lett kan overvåke pågående prosesser.

ROLL-IN AV BAKERITRALLER:
BAKER SF 1500 er et hurtigkjøle-/
fryseskap for bakeritraller. Materialet
som er benyttet er rustfritt stål, og skapet
leveres med et oppvarmet gulv og en
innkjøringsrampe.
GA STYRINGSPANEL MED BERØRINGSDISPLAY
Det 7-tommers intuitive berøringsdisplayet er meget
enkelt å bruke og gir til enhver tid god oversikt over den
pågående prosessen. Operatøren kan velge mellom 8
forhåndsinnstilte standardprogrammer for enkel oppstart.
I tillegg kan man gjøre individuelle justeringer og lage
manuelle programmer via det intuitive styringspanelet.
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MATERIALER OG
KOMBINASJONER
UTVENDIG
Rustfritt stål
Nikkelfri

UTVENDIG
C

Rustfritt stål
Nikkelfri

C

BAKERIER/KONDITORIER

GRAM PROSESSKAP
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

Ennå ikke
tilgjengelig
med naturlige
kjølemidler

BAKER SF 950

2242

2125

2305

2235

5

GRAM PROSESSKAP

880

For bakeritraller

BAKER GA 950

6
10

0

80

Inkl. 25 sett bakeriskinner
Brettstørrelse: 40 x 60 cm

Inkl. 25 sett bakeriskinner
Brettstørrelse: 60 x 80/40 cm

8

820

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda

600

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda
8
10

5

BAKER GA 550

6
10

5
85
600

Inkl. 25 sett bakeriskinner
Brettstørrelse: 40 x 60 cm

BAKER SF 1500

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda

2362

BAKER SF 550

Ennå ikke
tilgjengelig
med naturlige
kjølemidler

820

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda
Inkl. 25 sett bæreskinner
Brettstørrelse: 47 x 63 eller
60 x 80/40 cm
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MARINE

FOR KREVENDE
FORHOLD PÅ
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PÅLITELIGE, SIKRE, ROBUSTE
GRAM MARINE skap og benker/bord er spesielt utformet for de
krevende forholdene i marine arbeidsmiljøer, hvor pålitelighet, ytelse
og sikkerhet er helt avgjørende. Loddrette kjøleskap, kjølebord
og kjøleløsninger for plassering under benk i ulike størrelser og
spesifikasjoner.

GRAM MARINE PRODUKTENE HAR
INNEBYGD SIKKERHET
Alle marinehyller er festet til bæreskinnene for å sikre
at de ikke beveger seg ved kraftig sjøgang når døren
er åpen. Når sjøen er rolig kan hyllene snus og enkelt
trekkes ut. Sikkert og praktisk.

Sikkerhet i kraftig sjøgang

KJØLING
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SUVERENE
K JØLELØSNINGER
FOR

MARINE PLUS 70

FERSKHET I KREVENDE
MILJØER: MARINESKAP
OG BENKER
I flere tiår har Gram produsert og levert spesialiserte
kjøleløsninger for offshore- og marine sektoren.
De fleste kunder velger våre fullt ut tilpassede modeller
i ECO MARINE serien.
Grams marine-utstyr - skap og benker - gir deg pålitelige,
trygge og stabile løsninger uansett hvilke krav du stiller til
spesifikasjonene.

 Produktene er designet for de tøffe forholdene og måten
man jobber på i kjøkkenet ombord på et fartøy, der
pålitelighet, ytelse og sikkerhet er de viktigste kravene.
Isoleringsklasse: IP21
 Med forskjellige fotavtrykk og bruttovolum fra 125 til
614 liter, finnes det et skap for nesten alle profesjonelle
bysser. 230 V / 60 Hz kompressor som standard eller
230 V / 50 Hz uten ekstra kostnad
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MARINEBEN
130-200 mm. Kan festes til dørken.

 Kraftig utførelse, Klimaklasse 5:
PLUS, TWIN og MIDI med isolert dør
 For omgivelsestemperaturer på maks. 30 °C,
Klimaklasse 4: COMPACT 210, 310, 410 med isolert
dør, MIDI-skap og COMPACT 610 med glassdør
 Klimaklasse 3:
COMPACT 210, 310 og 410 med glassdør

MARINE/OFFSHORE

GRAM MARINE
NØKKELFUNKSJONER:
PLUS, TWIN OG MIDI
1. | Sikker og rengjøringsvennlig. Styring skjult bak toppanelet,
beskyttet mot vannsprut
2. | 50Hz eller 60Hz kompressor: Dette gir deg maksimal fleksibilitet
uten ekstra kostnad
3. | Matvaresikkerhet: Konstant temperatur, takket være nyskapende
luftsirkulasjonssystem
4. | Enkel rengjøring: Avtakbare tetningslister for enkel rengjøring
5. | Spesialiserte elementer: Spesielt låsende marinehåndtak
6. | Robust: Kraftige rustfrie marinehyller med for- og bakkant
7. | Anti-allergenmaterialer: Nikkelfritt rustfritt stål
8. | Enkel avtørking: Innvendig bunn med avrundede hjørner og
glatte overflater gjør det lett å holde enheten hygienisk ren
9. | Stabilitet: Marineben, kan festes til dørken for maksimal sikkerhet

1

2

4
7

3

5

6
MAKSIMAL SIKKERHET VED STORE BØLGER
Alle marinehyller er festet til bæreskinnene
for å sikre at de ikke beveger seg ved kraftig
sjøgang. Når sjøen er rolig kan hyllene snus
og enkelt trekkes ut.

BRUKSOMRÅDE

Marine

9

8

TEMPERATUROMRÅDE
K
+2/+12 °C

M
-5/+12 °C

F
-22/-5 °C

F
-25/-5 °C

Kjøleskap

Utvidet kjøl

Fryser*

Fryser**

GLASSDØR LETTVINTHET
Glassdøralternativ for
god oversikt og lettvinthet.
Tilgjengelig for noen skap.

*COMPACT 210, 310, 410 ** PLUS, TWIN, EURO, MIDI, GASTRO, COMPACT 610

MATERIALER OG KOMBINASJONER
PLUS, TWIN, MIDI, GASTRO

UTVENDIG

ALLE SERIER

Rustfritt stål

COMPACT, ISOLERT DØR

UTVENDIG

COMPACT 210, 310, 410, 610

Rustfritt stål

COMPACT, GLASSDØR

UTVENDIG

COMPACT 210, 310, 410
COMPACT 610

Rustfritt stål
Rustfritt stål

INNVENDIG
C

Rustfritt stål

C

INNVENDIG
C

ABS grå

ABS

INNVENDIG
R
R

ABS hvit
ABS grå

ABS
ABS
Rustfritt stål er nikkelfritt

GRAM MARINE

61

PRODUKTLINJE

OG SKAP

1

BENKER

3

2

MARINE BENKER

1/1 GN - 2/3/4 KJØLTE SEKSJONER
Kjøleskap (K-modeller) har 2 skuffesettalternativer per seksjon:
565

3. | Flat bordplate med 50 mm bakkant
4. | Flat bordplate med 100 mm bakkant
5. | Saladettebordplate med 50 mm bakkant
6. | Saladettebordplate med eller uten nattlokk

3

147

100

255

100

147
147

200

2. | Flat bordplate uten bakkant

200

2

100

1. | Isolerings skive (uten bordplate)

255

BORDPLATEALTERNATIVER

565

Bordplater er utstyrt med «Marine forkant»
for å hindre vesker i å nå skapet under.

I tillegg kan et stativ med 2 hyller monteres på bordplaten.

COMPACT-SKAP

LITE FOTAVTRYKK ELLER 2/1 GN DYP
COMPACT 210, 310 og 410 – lite fotavtrykk, kun 595 x 640 mm
eller velg COMPACT 610 for GN 2/1 dyp.*
Innerboksen, der er utført i
formstøpt plast med avrundede
hjørner, er lett å rengjøre.

*For flere detaljer se COMPACT-seksjonen
på side 28.
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MARINE/OFFSHORE

GRAM MARINE BENKER OG SKAP
Se nettsiden for alle modeller:
www.hoshizaki.dk

Toppmontert
kompressor

COMPACT 210/310/410/610

880

595

210: H 830 - 310: H 1320 - 610: B 695 x D 868 x H 2005

Toppmontert
kompressor

MARINE TWIN 82

MARINE MIDI 60

2130

2120

Bunnmontert
kompressor

MARINE MIDI 82

HYLLE:
635
Dim. inkludert håndtak

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda
0
77

GRAM MARINE BENKER OG SKAP

2/1 GN DYP
HYLLE: 53 x 65 cm

Dim. inkludert håndtak

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda
0
77

1
85

2/1 GN BRED
65 x 53 cm

735

Bunnmontert
kompressor

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda

HYLLE:
855
Dim. inkludert håndtak

2120

HYLLE 48,6 x 43,3 cm
BUNNHYLLE 48,6 x 30 cm
610 HYLLE: 53 x 65 cm

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda
1
97

2 seksjoner: B 1289 - 4 seksjoner: B 2163

0

0
70

 1/1 GN DYP
HYLLE 32,5 x 53 cm

64

1726

MARINE PLUS 70

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda
1905

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
Ikke klassifisert enda

43,5 x 53 cm

2130

BENKER 1407/1807/2207
(2/3/4 seksjoner) 1/1 GN DYP

2/1 GN BRED
65 x 53 cm

HYLLE:
855
Dim. inkludert håndtak
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IS

DET SOM INSPIRERER
MEG MED Å VÆRE
, ER DE
ENDELØSE MULIGHETENE
NÅR DET GJELDER SMAK
OG KONSISTENS
Tess Posthumus
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FØRSTEKLASSES IS TIL
ALLE BRUKSOMRÅDER
Som helintegrert produsent og leverandør av kommersielle
kjøleløsninger og ismaskiner er vi stolte over å ha utviklet en
omfattende portefølje med ismaskiner, som er egnet for alle typer
virksomheter og formål.
Vårt produktutvalg omfatter isbitmaskiner, flakismaskiner, nugget- og
halvmåneismaskiner, samt spesialismaskiner som gir ekstraordinære
isbitformer, som kuleformet, hjerteformet og stjerneformet is.

“Til en perfekt cocktail
bruker jeg kun klar,
hard og smaksfri is.”
Tess Posthumus
Medeier i Flying Dutchman Cocktails
Amsterdam og Hoshizaki-ambassadør

Hoshizaki ismaskiner overgår selv de
aller høyeste standardene for hygiene og
kontamineringsbeskyttelse. Det er derfor du finner
Hoshizaki is både i barer, restauranter, supermarkeder
og hoteller, samt i helseinstitusjoner, på sykehus,
laboratorier og forskningsinstitutter over hele verden.

IS
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“Is er et uunnværlig råstoff i våre
drinker, og gin og tonic serveres
for eksempel i et bredt ballongglass
med isbiter.”

OVER 1000
KOMBINASJONER AV
GIN OG TONIC
“Tiger er en bar med en ‘Tropicool’ atmosfære, som
bruker gin som utgangspunkt for alle drinker. Baren
serverer mer enn 1000 raffinerte kombinasjoner av
gin og tonic.”
Tiger har en flott beliggenhet i det berømte og
pulserende området Saint-Germain-des-Prés og er
ingen vanlig cocktailbar.
Utover kvelden forvandles baren til en klubb, med
DJ-er som kjører house, funk eller elektronisk musikk
for å få opp stemningen. Tiger er en ukonvensjonell
bar. De satser på en romantisk date-atmosfære i
ukedagene, og i helgene kjører de en mer pulserende
feststemning, som vil gjøre gin-drinken din enda mer
stimulerende!

“Vi ønsker å gi gjestene våre et overlegent produkt,
med perfekte isbiter som er transparente og smelter
langsomt, for å forlenge cocktailens smak.”
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ISMASKINER

TIGER, LE BAR À GIN

PARIS, FRANKRIKE
Spesialitet
Ginbar

Åpnet år
2015

Forretningsadresse
13 rue Princesse, 75006 Paris

Hoshizaki-utstyr
Isbitmaskin IM-240ANE kombinert med
en flakismaskin FM-170AKE-N-SB på en
B-801SA lagringsbinge.

Barsjef
Elise Nepveu

Konseptet bak Tiger er litt annerledes enn hos andre cocktailbarer. Her kaller vi atmosfæren
“Tropicool”. “Vi ønsker å være ukonvensjonelle og satser på en romantisk date-atmosfære i
ukedagene og en mer pulserende feststemning i helgene.”

Hos Tiger serverer de ansatte minst 300 – 450 cocktailer i løpet av fredag og lørdag kveld.
Dette krever en konstant produksjon av is. Installasjon av en isbitmaskin og en flakismaskin på én
binge er en perfekt kombinasjon.

SE VIDEOEN PÅ HOSHIZAKI-EUROPE.COM/APPLICATIONS

CASESTUDIE TIGER, BAR À GIN - PARIS
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“Vi bruker ca. 100–150 kg isbiter
per dag. Som for mange andre
serveringsbedrifter med sentral og
attraktiv beliggenhet, er det tider på
dagen da vi har det ekstra travelt.
Heldigvis produserer Hoshizakiisbitmaskinen isen raskt og uten
avbrudd – slik at vi alltid har is til å
servere en frisk og deilig bubble tea.”

TID FOR TE!
“Isbiter er en uunnværlig ingrediens, og vi er helt
avhengige av en stabil og kontinuerlig produksjon av
is med høy kvalitet.”
Marc driver to Chatime-utsalg i Paris og har valgt én
Hoshizaki-isbitmaskin for hvert sted.

Chatimes signaturdrikk er ekstremt populær, både
blant gamle og unge: Tapiokaperler dyppet i
ismelk. Som mange andre spesialiteter serveres
denne drinken med spennende toppings, de såkalte
“perlene”, som er fremstilt av naturlig tapioka.
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ISMASKINER

CHATIME, TESALONG

PARIS, FRANKRIKE

Spesialitet
Ulike variasjoner av bubble tea

Eier
Marc

Forretningsadresse
33 Rue de Richelieu, 75001 Paris
Kjeden oppsto opprinnelig i Taiwan og finnes
nå i mer enn 25 land, med mer enn 1000 utsalg

Åpnet år
2015
Hoshizaki-utstyr
Isbitmaskin IM-240AWNE på en B-140SA
lagringsbinge

Chatime er den første globale tehuskjeden som utelukkende spesialiserer seg på ulike typer bubble
tea. Dette utsalgsstedet ligger i et av de mest attraktive områdene i Paris og serverer hundrevis av
gjester hver eneste dag. Navnet sier alt: Ordet ‘Cha’ betyr te på kinesisk. En direkte oversettelse
av navnet til denne raskt voksende tehuskjeden vil være “tetid”. Per 2018 finnes det mer enn 1000
Chatime-salonger over hele verden, og det dukker stadig opp nye.

“Hos Chatime tilbyr vi et stort utvalg av bubble tea.
Utgangspunktet er ulike tetyper, med forskjellige
toppinger og ingredienser som setter prikken over i-en.
Den mest populære varianten hos oss er den klassiske
melketeen med eller uten tapiokaperler, vingummi
eller røde gelebønner som pynt.”

SE VIDEOEN PÅ HOSHIZAKI-EUROPE.COM/APPLICATIONS

CASESTUDIE CHATIME, TEASALON - PARIS
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“Is er et av de viktigste
elementene for restitusjon
for profesjonelle dykkere.”

IS SOM HJELPEMIDDEL FOR RESTITUSJON I DIVE LONDON
AQUATICS CLUB
Jane begynte å jobbe hos Dive London i 2014, etter å ha trent dykkerteam over hele verden. Som erfaren trener vet hun hvor
viktig restitusjonsfasen er for dykkere. In viktig del av restitusjonen er å eliminere muskelømhet, for eksempel ved å holde musklene
nedkjølt for å hindre hevelse. Dette er spesielt gunstig for dykkere som dykker på 10 meters dyp.
Hoshizakis is ble uunnværlig, både for store navn som Tom Daley, Grace Reid, Robert Birch og nye talenter i klubben, både ved
daglig trening og konkurranser i Dive London.

“Vi fyller små poser med is og bruker plastfolie til å
holde isen på plass, slik at vi får en kaldkompress
som spesielt brukes på triceps og leggene. Slike
ispakninger, som gjerne ligger på i 15–20 minutter,
fungerer veldig bra for alle i teamet.”
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ISMASKINER

LONDON AQUATICS CENTRE

QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK, LONDON
Virksomhet
London Aquatics Centre, senter for Dive London
Aquatics Club
Fasiliteter
Et multisenter for våre atleter, med to innendørs
konkurransebassenger, et dykkebasseng og
avanserte treningsfasiliteter med fysioterapi-,
terapi- og restitusjonsområde

Topptrener
Jane Figueiredo
Åpnet år
Senteret ble bygget til sommer-OL i 2012 og
ble åpnet for publikum den 1. mars 2014
Hoshizaki-utstyr
IM-45CNE isbitmaskin

Senter for Dive London Aquatics Club, som i samarbeid med British Diving gir treningsmuligheter
for personer som ønsker å utvikle seg videre fra Tom Daley Diving Academy til å konkurrere
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubben representerer 72 dykkere (2018) med varierende
erfaring, fra klubbnivå til OL-standard.

SE VIDEOEN PÅ HOSHIZAKI-EUROPE.COM/APPLICATIONS

Før Hoshizaki-isbitmaskinen var installert måtte
Jane og teamet forhåndsbestille is hos eksterne
leverandører. Nå som de har sin egen ismaskin,
kan de stole på at de alltid har is av høy kvalitet
tilgjengelig. Dette er utrolig verdifullt, både for trening,
konkurranser og events.

CASESTUDIE LONDON AQUATICS CENTRE - LONDON
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“Den merverdien
Hoshizaki-maskinen
tilfører gjestenes
opplevelse, oppveier i stor
grad den innledende
investeringen.”

VAKRE DRINKER I
NYDELIGE GLASS
...PERFEKT, KLAR IS
“Hoshizaki er det eneste selskapet jeg har jobbet
med, som leverer et svært konsistent produkt som jeg
trenger og ønsker – klar is hver eneste gang.”
“Perfekt klarhet er helt avgjørende for den ferdige
drinkens utseende. Hvis isen ser fantastisk ut, vil det
fremheve alle de fantastiske produktene du blander i
drinken.”

Myles kan se tilbake på mer enn 20 år i bar- og
drikkebransjen. Helt siden han begynte som bartender
har han utelukkende jobbet med Hoshizakiismaskiner, og han har etter hvert blitt en skikkelig
Hoshizaki-feinsmecker.
“Maskinene er ekstremt pålitelige og trenger ikke
regelmessig vedlikehold, men servicen er alltid rask
og effektiv”, avslutter bareieren og barkonsulenten.
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ISMASKINER

THE MIXOLOGY GROUP

BRIGHTON, ENGLAND

Spesialitet
Rådgivning innen bardrift og -opplæring

Åpnet år
2010

Forretningsadresse
Rear of 64 Davigdor Road, Brighton

Hoshizaki-utstyr
IM-240ANE-HC ismaskin,
IM-65NE-Q iskulemaskin

Grunnleggere
Myles Cunliffe etablerte Mixology Group
sammen med kona Zoe

Mixology Group spesialiserer seg på opplæring av ansatte innen alle aspekter av barvirksomhet,
fra miksologi og cocktails til bartending og hvordan bli en sertifisert ‘Whisky Ambassador’.
Selskapet samarbeider også med store merker om forskning og utvikling av nye drinker, blandinger
og kombinasjoner. Og sist men ikke minst har The Mixology Group skapt seg et renommé som en
pålitelig leverandør av barmedarbeidere til alle typer events, selskaper og feiringer.

Når vi snakker om betydningen av is, forklarer Myles: “Folk undervurderer betydningen av
førsteklasses is. Siden is utgjør halve volumet i glasset, er det viktig å ha is som er optimalt klar og
tett. Vandig, uklar is er bare ikke akseptabelt i en kvalitetsdrink.”

SE VIDEOEN PÅ HOSHIZAKI-EUROPE.COM/APPLICATIONS

Du finner to ismaskiner i Brightonbaren “The Mixology Group”: den
klassiske IM-ismaskinen og den berømte
iskulemaskinen. “Dette handler ikke bare
om utseendet”, forklarer Myles. “Siden
rund is har mindre overflateareal enn
isbiter, smelter isen enda langsommere.
Og det ser fantastisk ut i glasset.”

CASESTUDIE THE MIXOLOGY GROUP - BRIGHTON
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“Når det gjelder
ismaskiner, ville vi
ikke drømme om å
bruke noe annet.”

TRIPPELFILTRERT
SKOTSK VANN OG
DE ALLER BESTE
MASKINENE
The Edinburgh Ice Co. leverer isbiter og knust is i
forseglede store poser på 12 kg eller mindre poser på
2 kg. De leverer over hele Storbritannia.
Bedriften bruker 16 Hoshizaki IM240-ismaskiner, og
på maks. kapasitet kan teamet produsere opptil tre
tonn isbiter per dag.
“Vi kunne selvfølgelig bruke store maskiner for
masseproduksjon av is, men de gir rett og slett ikke
samme resultat når det gjelder iskvalitet. Det viktigste
for oss er kvalitet, og vi godtar ikke noe annet enn
perfekte isbiter eller perfekt flakis.”
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ISMASKINER

THE EDINBURGH ICE COMPANY

EDINBURGH, SKOTTLAND
Spesialitet
Isbiter til service- og eventnæringen

Åpnet år
2014

Forretningsadresse
1 Summerhall Pl, Edinburgh

Hoshizaki-utstyr
16 stk. Hoshizaki HC-isbitmaskiner
IM-240ANE-HC

Grunnleggere
Ilanna Middleton og Rhys Ferguson

Edinburgh Ice Company ble startet av en lidenskapelig duo, som ønsket å fylle en nisje i markedet
for kvalitetsis. Bedriften startet med å levere is for drinker til barer, restauranter, hoteller, festivaler
og events. Illanna og Rhys hadde bred erfaring fra arbeid innen event- og servicenæringen fra før,
og de hadde omfattende kunnskap om byen og dens barer, puber og høyt profilerte events.

Et talent for å lage isskulpturer har skapt nye
muligheter over hele landet, spesielt siden de
er de eneste isskulptørene i Skottland.
Eierne beskriver forretningsmodellen og
forklarer: “Vi kommer til unnsetning hvis en
bar eller et større etablissement får problemer
med ismaskinen sin. Vi leverer også is av
høyeste kvalitet ved uventede flaskehalser
eller rushtider.”

SE VIDEOEN PÅ HOSHIZAKI-EUROPE.COM/APPLICATIONS

“Vi er skikkelig stolte over at vi utelukkende bruker Hoshizakimaskiner til å lage isbiter og knust is. Vi er faktisk så begeistret
at vi har plassert Hoshizaki-navnet på biler, uniformer
og varer, samt på nettsiden vår og på sosiale medier”,
avslutter Ilanna.

CASESTUDIE THE EDINBURGH ICE COMPANY - EDINBURGH
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DE SEKS ASPEKTENE VED
PERFEKT

MARMORERINGSEFFEKTEN:
En isbit fra Hoshizaki kjennetegnes av et
utseende med rene kanter og en transparent
marmoreringseffekt. Denne marmoreringseffekten
oppstår når CELLEVEGGENE blokkerer
frysevannets utvidelse fra alle sider, samtidig som
det oppnås en frysetemperatur på opptil -30 °C
når isbitene dannes. Når temperaturen synker,
fortsetter vannet å utvide seg, og det begynner å
danne seg marmoreringer. Dette er et tegn på at
hver enkelt isbit er ekstremt tett og kompakt.

VI PRESENTERER HOSHIZAKIISBITEN

Alle bartendere vil understreke hvor viktig det er å ha tilgang til is
av høy kvalitet for å kunne skape en cocktail med nyanser av smak
og konsistens. Førsteklasses brennevin og ingredienser krever perfekte
isbiter. Hoshizakis isbiter er ekstremt kompakte, tørre og smaksfrie. De
har ensartet konsistens og smelter langsomt, slik at man får akkurat
riktig grad av fortynning – en kombinasjon av alt det en bartender krever når det gjelder isens estetikk, smak og funksjon.

Vi er stolte over å levere og kontinuerlig perfeksjonere teknologien bak disse tette, tørre og eksepsjonelt harde isbitene. Siden
isbitene dannes enkeltvis inne i ET LUKKET CELLESYSTEM, oppstår det ingen ubekvem sammenklebing mellom isbitene.

21 mm

21 mm

Isbitstørrelse : XS
Vekt: 6 g
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25 mm

25 mm

Isbitstørrelse :
Vekt: 13 g

S

28 mm

28 mm

Isbitstørrelse :
Vekt: 17 g

M

28 mm

Isbitstørrelse :
Vekt: 23 g

28 mm

L

32 mm

32 mm

23 mm

14 mm

23 mm

ISBITSTØRRELSER

32 mm

32 mm

Isbitstørrelse : XL
Vekt: 31 g

ISMASKINER

OM ISBITEN

DET ER TRE VIKTIGE FAKTORER NÅR MAN SKAPER VERDENS MEST
POPULÆRE ISBITER:
PERFEKT SMAK

PERFEKT FORM

PERFEKT FORTYNNING

BRUKSOMRÅDER

Service
næringen

Siden isbitene våre er helt
frie for urenheter, er de
det perfekte, smaksfrie
kjølemiddelet for alle
kulinariske formål, uten at det
går ut over smaken til dine
kreasjoner.

Hver isbit lages enkeltvis med
en dedikert spray friskt vann
i en lukket celle, for å oppnå
en optimalt kompakt isbit med
perfekt kvadratisk form.

Under fryseprosessen
blokkerer celleveggene
frysevannets utvidelse fra alle
sider. Dette gjør Hoshizakis
isbiter så eksepsjonelt
kompakte og harde at de
gir akkurat den graden
av fortynning som trengs i
cocktailer og long-drinker.

Catering

Helsesektoren Fritidssektoren

Marine

Utdannings
institusjoner

Matvareforedling

LA OSS SAMMENLIGNE!
OPPGRADER NÅ – OG
REDUSER DRIFTSKOSTNADENE!

KONKURRENT 1 KONKURRENT 2

IM-30CNE-HC

   Energiforbruk

400 W/t

290 W/t

230 W/t

   Vannforbruk

0,09 m3/døgn

0,13 m3/døgn

0,07 m3/døgn

Totale kostnader etter 8 år*

Kr. 24.493,-

Kr. 24.489,-

Kr. 15.981,-

KONKURRENT 1 KONKURRENT 2

IM-240DNE-HC

   Energiforbruk

1850 W/t

1400 W/t

930 W/t

   Vannforbruk

0,37 m3/døgn

0,40 m3/døgn

0,32 m3/døgn

Totale kostnader etter 8 år*

Kr. 108.472,-

Kr. 94.561,-

Kr. 68.459,-

OM ISBITEN

Vi har sammenlignet våre HCmodeller med konkurrentenes
modeller med identisk
produksjonskapasitet.

*Elektrisitet til Kr. 0,54/kWt – Vann til Kr. 35,60/m3
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PRODUKTOVERSIKT

SOLIDE OG PÅLITELIGE
PRODUKTER

OM SERIEN
Alle isbitmaskiner er utstyrt med et elektronisk kontrollsystem.
Dette sikrer en optimal isproduksjonsprosess, selv under
varierende forhold. Våre isbitmaskiner produserer store
mengder isbiter med jevnt høy kvalitet, uten behov for manuell
inngripen eller manuelle justeringer. Siden alle urenheter
fjernes fra vannet helt fra begynnelsen av isbitprosessen,
er funksjonsfeil grunnet ansamling av kalk, mineraler og
skorpedannelse helt ukjente problemer for eiere av Hoshizakis
isbitmaskiner. Det naturlige kjølemiddelet R290 sikrer at alle
isbitmaskiner har optimal energieffektivitet. I tillegg bidrar
naturlige HC-kjølemidler kun minimalt til global oppvarming,

STABILE MATERIALER
OG SOLID UTFORMING

Utstyret er laget for å vare
og leveres med smarte
ekstraløsninger, som en
magnetisk vannpumpe
uten direktekobling. Dette
elementet hindrer lekkasje
fra vannkretsen og forlenger
utstyrets levetid.
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LAVT ENERGI-FORBRUK

Det naturlige HCkjølemiddelet R290 reduserer
det samlede energiforbruket
for våre isbitmaskiner
betydelig.

sammenlignet med maskiner som kjører på vanlige HFCkjølemidler. Dette er positivt for både miljøet og lommeboken.
I likhet med alle Hoshizakis ismaskiner er isbitmaskinene
HACCP-sertifisert og er kjent for kontinuerlig å oppfylle de
strengeste standarder for helse, hygiene og sikkerhet.
Siden Hoshizakis isbitmaskiner leveres med flere frittstående,
modulbaserte og stablebare alternativer, betraktes serien som
en skikkelig allrounder, som oppfyller alle krav og passer for
alle formål, steder og budsjetter.

SERIENS
PRODUKSJONSKAPASITET

Serien består av isbitmaskiner
med produksjonskapasitet
i området fra 22 til 240 kg
per dag.

HØYESTE
HYGIENESTANDARDER
OG ENKELT
VEDLIKEHOLD

Det utvendige materialet
er rustfritt stål. Den lukkede
vannkretsen gir maksimal
beskyttelse mot alle typer
kontaminasjon under
hele isbitprosessen. Alle
Hoshizakis maskiner er
brukervennlige og enkle å
rengjøre og vedlikeholde.

ISMASKINER

ISBITMASKINER
Se nettsiden for alle spesifikasjoner:
www.hoshizaki.dk

Frittstående

398

IM-240DNE-HC

Isbitstørrelse: XS

M

L

XL

70
0

70
0
560

500

*

880

66
5

Stablebar

Produksjonskapasitet/døgn :
210 kg

*

704

0

800

6
50

Modulbasert

IM-240ANE-HC

Produksjonskapasitet/døgn :
210 kg
Bingekapasitet: 110 kg
Isbitstørrelse: L

Produksjonskapasitet/døgn*:
105 kg
Bingekapasitet: 38 kg
Isbitstørrelse: M L XL

1004

Frittstående

1510

IM-100CNE-HC

Produksjonskapasitet/døgn*:
62 kg
Bingekapasitet: 17 kg
Isbitstørrelse: S
L

633

IM-240NE-HC

Frittstående

60

IM-65NE-HC

Produksjonskapasitet/døgn*:
25 kg
Bingekapasitet: 11,5 kg
Isbitstørrelse: L

840

45
1

695

IM-21CNE-HC

Frittstående

Produksjonskapasitet/døgn*:
210 kg
Flere maskiner kan stables
Isbitstørrelse: XS M L XL

1084

*Med mindre vi har opplyst om noe annet, henviser den angitte produksjonskapasiteten til mengden produsert av modeller med standard isbitstørrelse L

ISBITMASKINER
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MAKSIMAL
FOR
ENDELØSE BRUKSOMR ÅDER

FLAKISMASKINER OG NUGGET-ISMASKINER
Våre flakismaskiner og nugget-ismaskiner er noen ekte
allroundere blant Hoshizakis produkter. Disse kraftige, solide
og bærekraftige maskiner er veldig populære i mange ulike
markedssegmenter, f.eks. innen mattilberedning/-prosessering,
samt i hoteller, barer, restauranter og cateringvirksomheter.

nugget-ismaskinen det naturlige kjølemiddelet R290, som er
miljøvennlig og energieffektivt.
Hoshizakis flakis er helt fri for alle urenheter og oppfyller de
aller strengeste hygienekrav og brukes derfor til og med til
organtransport og andre medisinske formål.

Siden flakismaskinen og nugget-ismaskinen omdanner
alt vann som kommer inn i maskinen, er vannforbruket
lik isproduksjonen. I tillegg bruker flakismaskinen og

IS VANN-FORHOLD
Den viktigste egenskapen til Hoshizakis flakis er at
“fryseforbrenning” forhindres ved utstilling av fersk fisk eller
ferskvarer. Extruder hodet i flakismaskinen øver kun et lett trykk
når maskinen produserer den typiske Hoshizaki-flakisen.
For nugget-is øver stangpressehodet litt høyere trykk for å gi
hardere og tørrere, individuelle is-nuggets.

FLAKIS

NUGGET-IS

12 %
30 %
70 %

88 %

IS
VANN
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ISMASKINER

OM FLAKIS OG NUGGET-IS

PERFEKT SMAK
OG HYGIENE

Vår flakis og nugget-is er
helt fri for urenheter og
er det perfekte, smaksfrie
kjølemiddelet for alle typer
kulinariske formål. Dette
gjør denne isen også veldig
populær til medisinske
bruksområder.

OM FLAKIS OG NUGGET-IS

ALLSIDIGHET

Hoshizakis ismaskiner kan
produsere enten flakis eller
nugget-is. Begge istypene
er meget allsidige og
uunnværlige for mange
ulike markedssegmenter
og virksomhetstyper, f.eks.
hoteller, matprodusenter,
barer og restauranter.

BÆREKRAFT

Alle flakismaskiner og
nugget-ismaskiner bruker
det naturlige kjølemiddelet
R290, som er miljøvennlig
og energieffektivt. I tillegg
omdannes alt tilført vann til is,
så dette utstyret bidrar også
til at du sparer vann med hver
syklus.

BRUKSOMRÅDER

Service
næringen

Catering

Helse
sektoren

Marine

Matvareforedling
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PRODUKTOVERSIKT

–
UUNNVÆRLIGE ALLROUNDERE

OM SERIEN
Et viktig designelement ved vår flakisteknologi er den
ekstremt solide snegl – det mest hardtarbeidende elementet
i alle flakismaskiner. Funksjonene i flakismaskinene og
nugget-ismaskinene er utformet for å hindre ubehagelig
skorpedannelse, forkalkning og bakteriekontaminasjon inne i
og rundt maskinen.
Sneglen er laget av rustfritt stål, mens lagrene er fremstilt av
karbon. De solide materialene som er brukt i fremstillingen,
bidrar til at maskinen fungerer optimalt i våte og krevende
miljøer, og muliggjør skikkelig og enkel rengjøring.
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Fordeler: Den forventede levetiden til produktet øker og
vedlikeholdskostnadene reduseres.
Hoshizakis ismaskiner har mikrodatakontrollere, som overvåker
isproduksjonsprosessen for å sikre at ismaskinen kan yte
sitt beste under varierende forhold, uten behov for fysiske
justeringer.
Rengjøringsvennlige luftfilter gjør at sluttbrukerne selv kan
utføre rutinemessig rengjøring. Dette forlenger produktets
levetid samtidig som hyppigheten av servicebesøk med
tilhørende omkostninger reduseres.

ISMASKINER

FLAK OG NUGGET- ISMASKINER
Se nettsiden for alle spesifikasjoner:
www.hoshizaki.dk

560

FLAK OG NUGGET- ISMASKINER

FM-300AKE-HC/HCN-SB

70
0

Produksjonskapasitet/døgn:
Flakismaskiner: 150 kg –
Nugget-ismaskiner: 140 kg

0

Modulbasert

780

70
0

780

FM-150AKE-HC-SB/HCN

940

560

Produksjonskapasitet/døgn:
Flakismaskiner: 300 kg – Nuggetismaskiner: 250 kg

Produksjonskapasitet/døgn:
Flakismaskiner: 125 kg –
Nugget-ismaskiner: 110 kg
Bingekapasitet: Flakismaskiner:
57 kg – Nugget-ismaskiner: 65 kg

Modulbasert

FM-480AKE-HC-SB/HCN-SB

70
0

Modulbasert

FM-120KE-50-HC/HCN

Produksjonskapasitet/døgn:
Flakismaskiner: 125 kg –
Nugget-ismaskiner: 110 kg
Bingekapasitet: Flakismaskiner:
26 kg – Nugget-ismaskiner: 32 kg

60

0
60
640

Frittstående

780

640

FM-120KE-HC/HCN

Produksjonskapasitet/døgn:
Flakismaskiner: 85 kg –
Nugget-ismaskiner: 75 kg
Bingekapasitet: Flakismaskiner:
26 kg – Nugget-ismaskiner: 32 kg

800

60

0

800

FM-80KE-HC/HCN

Frittstående

800

Frittstående

Produksjonskapasitet/døgn:
Flakismaskiner: 450 kg –
Nugget-ismaskiner: 380 kg

560
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OPPDAG DEN

UNIK RENHET – HOSHIZAKIS SIGNATURIS …
MED ET FORTRINN
På samme måte som de opprinnelige halvmåneismaskinene,
produserer den nye generasjonen klar, halvmåneformet is.
Den unike formen er bygget opp fra innsiden og utover, med
en innvendig temperatur på -4 ºC, og isbiten kan brukes til
nedkjøling av drinker, utstilling av matvarer og flasker samt
matlaging.

En av de mest slående egenskapene til vår halvmåneformede
is er den avrundede formen og den flate bunnen med to små
“vinger”. Denne formen gjør at isbiten fungerer perfekt som
drinkkjøler, og isbiten er smaksfri, helt klar og smelter langsomt.
Den avrundede, men kantete formen gjør at Hoshizakis
halvmåneformede is ikke klumper seg inne i isbeholderen, men
alltid er klar til å tas ut for bruk.

3 mm
<1

>

38 mm

37 mm

HALVMÅNEFORMET IS

3 mm
<1

>

Den nye halvmåneformede isen har små “vinger”.
Bortsett fra det, har den samme egenskaper som den
gamle versjonen av KM.
(dvs. samme klarhet, renhet, temperatur, avrundede form)

30 mm

KM-isbit
Vekt: 9 g
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29 mm

KM Edge-isbit
Vekt: 10 g

ISMASKINER

OM HALVMÅNEFORMET IS

SKADEFRI FLASKEKJØLING
Isen er hard og kompakt, men den
glatte, avrundede overflaten er ideell for
å hindre skade på flasker og etiketter.

FRISTENDE UTSTILLINGER
Takket være den krystallklare isen kan
du vise frem produktene helt tildekket
og perfekt beskyttet, samtidig som
produktene er helt synlig for kundene.

KJØLING AV DRINKER
Siden isen har null urenheter, er den helt
smaksfri og det optimale utgangspunkt
for dine cocktail-kreasjoner.

OPTIMAL ISTEMPERATUR
Isens temperatur er på nøyaktig
0 °C, slik at man unngår ubehagelig
"fryseforbrenning". Isen er helt klar,
slik at produktet kan tildekkes helt,
men fortsatt være synlig for kundene.
Dette bidrar til å opprettholde optimale
temperaturer rundt dine ømtåelige og
utsøkte matvarer.

FORTRINNET
Den mest uslåelige egenskapen til
Hoshizakis halvmåneformede is er
den unike formen, som sikrer sprutfri
servering av mineralvann og alkoholfrie
drinker etter miksing, samtidig som det
er den mest økonomiske isen, siden den
fordeler seg perfekt i drinken.

INGEN KLUMPING
Isens avrundede kanter hindrer klumping
når isen oppbevares i bøtter for kjøling
av drikkevarer, eller i en utstilling av ferskt
kjøtt, fisk eller i en buffet. Man kan til
enhver tid flytte rundt på ferske matvarer
eller buffetboller, uten at det går ut over
produktets konsistens eller smak.

BRUKSOMRÅDER

Service
næringen

Catering

Helse
sektoren

EVERCHECK

Matvare
foredling

Marine

CYCLESAVER

•	Spesielt utviklet for halvmån
•	Hoshizakis halvmåneismaskiner
eismaskinene
produserer samme mengde is med
•	Visuell alarm og lydalarm som varsler
halvparten så mange sykluser
når det er behov for service
•	Færre sykluser per dag gir økt
•	Viktige service- og
produktlevetid og fortjeneste
vedlikeholdsoppgaver kan utføres
•	Driftssyklusene er halvert, samtidig
gjennom frontluken
som ismaskinen produserer like mye
•	Styringen er plassert tørt, noe som gir
is som konkurrentenes maskiner
en betydelig forbedring i påliteligheten
til elektriske komponenter

OM HALVMÅNEFORMET IS
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PRODUKTOVERSIKT

HOSHIZAKIS
IS

OM SERIEN
Den dobbeltsidige fordamperen i alle våre halvmåneismaskiner
er laget av rustfritt stål – det beste materialet for økt levetid,
matsikkerhet og skadefri rengjøring.

Vi fokuserer alltid på enkel betjening og matsikkerhet, og alle
våre enheter (inkludert luftfilteret) er lett tilgjengelige forfra.
Husk at hyppig rengjøring vil øke levetiden til maskinen din.

Den forbedrede fordamperen har en økt is/stål-overflate,
noe som bidrar til at halvmåneismaskinenes ytelse til og
med overgår den kraftige forrige generasjonen når det
gjelder syklustider og produksjonskapasitet. Den kompakte
utformingen til de frittstående modellene gjør at de er perfekte
til små rom. Det smarte Plug and play-designet garanterer
ekstremt enkelt og hurtig oppsett.

Den helautomatiske, digitalstyrte isproduksjonsprosessen krever
ingen manuelle justeringer og kan virkelig hjelpe personalet ditt
med å spare tid.

FORDOBLET PRODUKSJON

Den forbedrede doble fordamperen
med dobbeltsidig overflate av rustfritt
stål produserer samme mengde is på
halvparten av tiden.

88

OPTIMAL HYGIENE

Ismaskinens innside er inndelt i rom, og
dette er et smart designelement som
øker matsikkerheten, siden det beskytter
vannkretsen mot kontaminasjon utenfra.

FLEKSIBILITET

Har du behov for å øke
produksjonskapasiteten? Det fleksible
oppsettet med modulbaserte binger
og enheter lar brukeren mikse og
matche i forhold til individuelle krav og
betingelser.

ISMASKINER

HALVMÅNEISMASKINER
Se nettsiden for alle spesifikasjoner:
www.hoshizaki.dk

Frittstående

452

71
9

61
7
605

Produksjonskapasitet/døgn:
53 kg
Bingekapasitet: 23 kg

842

KM-80B

KM-55B
Produksjonskapasitet/døgn:
43 kg
Bingekapasitet: 16 kg

842

61
7

842

KM-40B

Frittstående

Frittstående

Produksjonskapasitet/døgn:
79 kg
Bingekapasitet: 40 kg

605

Bekreftede
spesifikasjoner
følger

KMD-210AB-HC

62
5

610

Produksjonskapasitet/døgn:
210 kg

560

HALVMÅNEISMASKINER
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OG
FUNKSJONALITET

ØYESNOP FOR DRINKENE DINE
Med våre spesialismaskiner, som produserer is med annerledes
og ekstraordinære former, kan du utvide din kreative horisont
og fagets estetiske muligheter.
Spesielt tilpasset cocktailbarer som liker å skille seg litt ut uten
at det går ut over drinkenes smak og kvalitet. Samtidig som du
bevarer fokus på is med perfekte egenskaper kan du nå sette
en ekstra dekorativ spiss på dine cocktailer og long-drinker.

Hver isbit formes individuelt av en dedikert spray med friskt
vann. Dette skjer i en lukket celle, for å oppnå en optimalt
kompakt isbit som er perfekt formet som en kule, en stjerne, et
hjerte, en sylinder, en stor iskube eller en lang iskube.
Eierne av en Hoshizaki spesialismaskin kan si farvel til manuell
forming av isbiter. Nå kan de praktisk og enkelt hente opp helt
identisk formede isbiter fra den innebygde og lett tilgjengelige
oppbevaringsbingen.

I likhet med våre berømte isbitmaskiner fungerer våre
spesialismaskiner med vårt patenterte lukkede cellesystem.

48 mm

23 mm

Istype: Stjerne
Vekt: 18 g

90

< 40

mm >

< 40 mm >

mm >

58 mm

58 mm

< 38 mm >

< 38

Istype:
Lang kube XXXL
Vekt: 240 g

< Ø4

103 mm

5m m

>

< Ø37mm >

23 mm

Istype: Hjerte
Vekt: 25 g

45 mm

48 mm

Istype:
Stor kube XXL
Vekt: 120 g

48 mm

SPESIALIS

Istype: Kule
Vekt: 45 g

Istype: Sylinder
Vekt: 42 g

ISMASKINER

SPESIALISMASKINER
Se nettsiden for alle spesifikasjoner:
www.hoshizaki.dk

Stablebar

Frittstående

6
50

IM-240DNE-C SYLINDERISMASKIN
70
0

Produksjonskapasitet/døgn:
22 kg
Bingekapasitet: 26 kg
Istype: Kule

500

IM-65NE-HC-Q ISKULEMASKIN

860

“Hoshizaki er markedsleder
innen is, men de er også et
ambisiøst merke (...) som
gjør det mulig å skape is
med annerledes former, slik
at du kan bli mer kreativ
bak bardisken.”

1084

Produksjonskapasitet/døgn:
240 kg
Istype : Sylinder

633

BRUKSOMRÅDER
Andrew Mullins

Driftssjef
Fling Bar Services Dubai (UK/UAE)
September 2018
Service
næringen
Stor kube

SPESIALISMASKINER

Kuleis

Catering Utdannings Fritids
institusjoner sektoren

Hjerteformet is

Marine

Stjerneformet is
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FORFRISKNINGER

VANN OG IS – ET PERFEKT TEAM
Dispensere spiller en viktig rolle når bedriftseiere ønsker å tilby is og/eller vann for selvbetjening. De tre trinnene ved
produksjon av kvalitetsis, beskyttet oppbevaring av isen og rask is-servering kombinert i én enhet – Med et knappetrykk har du
forfriskningen klar på sekunder.
Med DCM-DISPENSERNE kan brukeren velge blant
disse alternativene:
• Bare små isbiter
• Små isbiter og vann
• Bare vann
Produksjonskapasiteten til disse kompakte, men kraftige
is-/vanndispenserne varierer fra 60 kg per dag for
småbedrifter, opptil 230 kg per dag for store arenaer, som
fornøyelsesparker, hotell-resorts og store selvbetjeningsmiljøer.
Hoshizaki-dispenserne brukes ofte der det er behov for rask,
effektiv og matsikker servering av is-/vannkombinasjoner.

DIM-DISPENSERE produserer og leverer de berømte
Hoshizaki-isbitene for praktisk selvbetjening. Det som
gjør denne dispenseren så populær, er den praktiske
porsjonskontrollen, som er enkel å stille inn. Dette gjør det
mulig å justere porsjonsstørrelsen nøyaktig. Serien med
selvbetjeningsdispensere er ofte utplassert i hver etasje i
hoteller, slik at gjestene kan få kvalitetsis døgnet rundt.
Produktene har en elegant og slank utforming og passer
perfekt i moderne interiører. Med fokus på brukervennlighet
og maksimal matsikkerhet kommer den nyproduserte isen aldri
i kontakt med luft eller lys mens den befinner seg i bingen,
slik at man oppnår maksimal kontamineringsbeskyttelse for
operatører og forbrukere.

DSM-DISPENSERNE er kompakt og pålitelig utstyr som
produserer og serverer kjegleformede isbiter av høy kvalitet.
Den enkle utformingen og de smarte funksjonene, som ivaretar
matsikkerhet og beskytter mot kontaminering, gjør DSMdispenserne populære i sykehus og helseinstitusjoner.

DISPENSERE IS

< 14 mm >

32 mm

< Ø23 mm >

28 mm

Istype: Kjegle
Vekt: 3 g
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Isbitstørrelse:
Vekt: 23 g

BRUKSOMRÅDER

28 mm

L

Service
næringen

Catering

Helse Utdannings
sektoren institusjoner

Marine

DISPENSERE

IS- OG/ELLER VANNDISPENSERE
Se nettsiden for alle spesifikasjoner:
www.hoshizaki.dk

HC-modell
snart tilgjengelig

180

350

ENKEL PLASSERING

Vår portefølje med dispensere
omfatter utstyr som tilfredsstiller ulike
krav i forhold til porsjonsstørrelse,
oppbevaringskapasitet og
plassbegrensninger.

IS- OG/ELLER VANNDISPENSERE

DCM-120KE(EU) IS OG VANN

58
5

Produksjonskapasitet/døgn:
42 kg
Bingekapasitet: 15 kg
Istype: Kube L

815

DIM-30DE-2 IS

52
6

Produksjonskapasitet/døgn:
13 kg
Bingekapasitet: 3 kg
Istype: Kjegle

1590

52
7

695

DSM-12DE IS

Produksjonskapasitet/døgn:
125 kg
Bingekapasitet: 1,9 kg
Istype: Små isbiter og vann

350

BÆREKRAFT

Kontroll med avfall for bedre bærekraft.
Disse dispenserne muliggjør intuitiv
porsjonskontroll. Dette bidrar til å
regulere isforbruket blant sluttbrukerne
og reduserer samlet energiforbruket
og avfall.

MATSIKKERHET

Som med alle Hoshizaki-maskiner
legges det stor vekt på hygiene,
matsikkerhet og beskyttelse mot
kontaminering. Dispenserne betjenes
direkte av forbrukerne. For å eliminere
helserisiko er maskinene utformet slik at
luft eller vann aldri kommer i berøring
med den nyproduserte isen i bingen.
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SPESIALPRODUKTER

FR A HOSHIZAKI
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HOSHIZAKIS UTSTYR ER
VIRKELIG LAGET FOR Å VARE!
To Hoshizaki sushi-montre er plassert sentralt i sushi-baren hos Matsuri,
en japansk gourmetrestaurant i hjertet av Mayfair-området i London.
Hoshizakis sushi-montre har vært i bruk daglig helt siden restauranten
åpnet i 1993. Daglig leder Cristoforo Santini forklarer: “Jeg synes å
huske at den første sushi-monteren vi hadde, varte i 10 eller 12 år. Den
ble da skiftet ut med en av de to vi bruker nå” – Hoshizaki-utstyr er
virkelig laget for å vare!

“Utstillingsmontrene
har virkelig tiltrukket
kunder”
Cristoforo Santini
Daglig leder, japansk gourmetrestaurant
Matsuri i London

En utstillingsmonter leveres vanligvis med to typer
kjøling: gravitasjonskjøling eller sirkulasjonsluftkjøling.
Med Hoshizakis utstillingsmontre unngår man uttørking
av utildekkede matvarer, noe som ofte kan oppstå
med sirkulasjonsluftkjøling. Kald luft blir rett og slett
“sluppet” over maten og kjøler den. Dette er det beste
alternativet for salater, kjøtt, sjømat og sushi.

SPESIALPRODUKTER
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PRODUKTOVERSIKT

GOD MAT FR A
INGREDIENSER

NÅ KAN DU TRYGT STILLE UT FERSK FISK, FERSKT KJØTT
OG ØMTÅLIGE FERSKVARER
Vår linje med kjølte utstillingsmontre kombinerer innovative
funksjoner med moderne og elegant utforming og er
konfigurert for å fremheve og bevare ferskheten til selv de mest
ømtålige fisketyper.
Serien er utviklet for å bevare det mest naturlige
fuktighetsnivået og matsikre temperaturer, selv under den
travleste serveringstiden når døren åpnes ofte.

ENKELT ER SMART
En av de påfallende enkle løsningene for enkel og rask
temperaturkontroll: Det innvendige brettet kan vendes
opp-ned, for å tilpasses de ulike temperaturbehovene
til forskjellige fisketyper.
De forhøyede sidevingene på brettene gir mer
luftsirkulasjon slik at oppbevaringstemperaturen
reduseres straks.

2
1
5

3
6

4

Den jevne og diffunderte luftstrømmen fungerer uten tvungen
luftsirkulasjon. Denne metoden skaper ideelle forhold, der man
unngår uønsket uttørking og vekttap av lagrede matvarer.

Brett vendt opp: Mer ømtålige fisketyper.
Brett vendt ned: Fisketyper som krever lavere
oppbevaringstemperaturer.

1. | Den rørformede fordamperen absorberer varmen kontinuerlig
Kondensen fryser på den utvendige overflaten, slik at man får et attraktivt frostlag uten drypping.
2. | Praktisk sklisikker topp, ideell for plassering av serveringsfat
3. | S
 kyvedør med 150 mm høyde som er enkel å demontere og ta ut for daglig rengjøring
4. | Buet glass for optimal synlighet av matvarene
5. | Lette ABS-brett med bølgeformet profil, som kan tas ut for enkel rengjøring
6. | Maskinrommet på alle våre modeller er enten plassert på høyre eller venstre side, og luftutblåsingen er plassert på sidene,
vekk fra operatøren
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SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER
Se nettsiden for alle spesifikasjoner:
www.hoshizaki.dk

1200

1500

34
5

HNC-180BE
Nettokapasitet: 57 liter
Gjennomsnittstemperatur:
3 °C

270

34
5

HNC-150BE
Nettokapasitet: 42 liter
Gjennomsnittstemperatur:
3 °C

270

270

34
5

HNC-120BE

1800

Nettokapasitet: 72 liter
Gjennomsnittstemperatur:
3 °C

Kjølte utstillingsmontre er også tilgjengelige med 2100 mm bredde

Alle modeller er tilgjengelige i enten svart eller stålfinish, og med valg av
kondenseringsenheten på høyre eller venstre side.
For alle modeller: Strømtilførsel: 1/220 -240/50Hz – Strømforbruk 0,15 (kW)

PERFEKT KOKING
AV HVERT ENKELT
RISKORN
基本パターン

PANTONE 286C
C100%

M70%

白黒パターン

白抜きパターン

SUSHI-MONTRE, RISKOKERE OG TERMISKE MATBEHOLDERE

*

JFM-390P/570P TERMISK VARMING

* Inkl. håndtak
Høyde, lokk åpent: 72 cm

43

Kokekapasitet: 3,6 l
25/31

42
*

JNO-B36W RISKOKER

38

Denne automatiske
riskokeren produserer opptil 40 kopper
ris og kan holde risen varm i 12 timer. I
tillegg kan de termiske varmeelementene
bevare risens serveringstemperatur
i opptil 6 timer uten bruk av strøm,
samtidig som risens ferske konsistens
bevares.

Kapasitet: 3,9 / 5,7 l
* Inkl. håndtak
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OUR BRANCH OFFICES

HOSHIZAKI EUROPE B.V. - HQ

UK OFFICE

BUREAU FRANÇAIS

Burgemeester Stramanweg 101
1101AA Amsterdam
Noord-Holland
The Netherlands
T. +31 (0)20 6918499
E. sales@hoshizaki.nl

2 The Technology Centre
London Road
Swanley, Kent BR8 7AG
United Kingdom
T. +44 (0)845 456 0585
E. uksales@hoshizaki.uk

Paris Nord II, 13 Rue De La Perdrix
BP 44072 Tremblay En France
95913 Roissy Charles De Gaulle Cedex
France
T. +33 (0)1 48 63 93 80
E. info@hoshizaki.fr

BÜRO DEUTSCHLAND

BÜRO DEUTSCHLAND

BENELUX OFFICE

Kampstrasse 16
D-31180 Giesen-Hasede
Deutschland
T. +49 (0)5121 697370
E. vertrieb@hoshizaki.de

Halskestrasse 17
47877 Willich-Munchheide III
Deutschland
T. +49 (0)2154 92810
E. vertrieb@hoshizaki.de

Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland
T. +31 (0)85 0188370
E. info@hoshizaki.nl

OFICINA DE IBERIA (ESPAÑA & PORTUGAL)

MIDDLE EAST OFFICE

HOSHIZAKI - EXPORT

Ediﬁcio Bruselas, Bajo 1ª
Ctra. de l’Hospitalet 147-149
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona – Spain
T. +34 (0)93 478 09 52
E. info@hoshizaki.es

Lob 16 – 308
PO Box 261761
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T. +971 (0)48 876 612
E. sales@hoshizaki.ae

Burgemeester Stramanweg 101
1101AA Amsterdam
Noord-Holland
The Netherlands
T. +31 (0)20 6918499
E. sales@hoshizaki.nl

SALG DANMARK

SALG NORGE

FÖRSÄLJNING SVERIGE

Aage Grams vej 1
6500 Vojens
Danmark
T. +45 8988 5360
E. info@hoshizaki.dk
E. salg@hoshizaki.dk

P.b. 2126
3103 Tønsberg
Norge
T. +47 22 88 17 50
E. infoNO@hoshizaki.dk

Box 5157
200 71 Malmö
Sverige
T. +46 108 84 87 47
E. orderSE@hoshizaki.dk

FILIALE ITALIANA
Sede Legale:
P.za S.Maria Beltrade, 1
20123 Milano
Italia
T. +39 348 302 2156
E. info@hoshizaki.it

Hoshizaki har oppnådd et internasjonalt rykte for banebrytende
innovasjon i våre løsninger for gastronomi og storkjøkken. Ved å fusjonere
med kjølespesialisten Gram Commercial, har vi forent sterke japanske
ingeniørferdigheter med intelligent dansk design. Vårt samarbeid har skapt
verdens mest innovative og ansvarlige produsent av ‘kalde’ løsninger.
Sammen fortsetter vi å utforske en verden av muligheter.

Hoshizaki Norge
Postbox 2126
3103 Tønsberg
Norge
T. +47 22 88 17 50
infoNO@hoshizaki.dk
www.hoshizaki.dk | www.hoshizaki-europe.com

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at informasjonen i dette dokumentet var korrekt på trykketidspunktet. Hoshizaki Norge påtar seg intet ansvar
for skrivefeil, utelatelser eller mistolkinger av informasjonen i denne publikasjonen og forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel.

BYGGET PÅ ET STERKT FUNDAMENT

