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Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola 
600 adagos főzőkonyha gép és berendezésjegyzéke 

 

Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

  Tálaló    

T-1 

 

Melegentartó pult, rozsdamentes acélból, 

vízfürdős, mélyhúzott medencével, burkolt, 

alsó polccal, GN 4/1-es méretben, fűtési 

tartomány: +40/ +90 C0,  golyós leeresztő 

csappal, tolóajtós  tároló résszel, szintező 

talpakon, GN edényzet nélkül. 

Méret:1420*700*850 mm ½” hidegvíz (hv), 

50PP szennyvíz (szv), 220V, 3kW  

2 

  

T-2 

 

Átadó polc, rozsdamentes acélból, két 

szintes, pultra építhető, leheletvédő üveggel. 

Méret:1420*300 mm 2 

  

T-3  Semleges pult, rozsdamentes acélból, 

rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, 

alsó és köztes polccal, semleges tároló 

résszel, tolóajtóval. Méret:1000*700*850 

mm 

1 

  

T-4 

 

Átadó polc, rozsdamentes acélból, két 

szintes, pultra építhető, leheletvédő üveggel. 

Méret:1000*300 mm 1 

  

T-5 

 

Tálcatartó csúszda, rozsdamentes acélból, 3 

db 40 mm átmérőjű csőből, rozsdamentes 

acéltartó konzolokkal/ folyóméter 5,6 

  

T-6 

 

Evőeszköz és tálcatartó elem, rozsdamentes 

acélból, 4*GN 1/4 - 150 mm edény részére, 

tálcatartó alsó polccal, szintező talpakon, 

GN edények nélkül 

1 

  

T-7  Tárolószekrény rozsdamentes acélból tiszta 

ételesek tárolására 4 polccal 

méret: 1300x400x1800 mm 
1 

  

  Fehérmosogató    

FM-1  Asztal, rozsdamentes acélból, moslékoló 

lyukkal, hátsó és bal oldalon felhajtással 

rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, 

szintező talpakon, hátsó összekötővel. 

Méret:1500*600*850 mm 

1 

  

FM-2 

 

Átadó polc, rozsdamentes acélból, három 

szintes. Méret:1500*300*800 mm 
1 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

FM-3 

 
 

Befutó asztal, rozsdamentes acélból, 

kosárvezető profillal, zártszelvény lábakkal, 

szintező talpakon, hátsó felhajtással+ 40*40 

medencével leverető zuhannyal. Kosártartó 

sínezés mosogató kosarak részére 

Méret:1300/*775*850 mm 

½” hideg-melegvíz, 50 PP  
1 

  

FM-4 

 

FAGOR - Átadórendszerű mosogatógép  

Azonosító: COP-173 Concept+  

Jellemzők: Mosogatókosár mérete: 500x500 

mm Max. tányérméret: 440 mm. Mosogatási 

kapacítás 65 kosár-1170 tányér/óra 

 Ciklusok (másodperc): 55"-75"-120"- üveg 

Mosogatóvíz szivattyú (elemek x kW): 2 x 

0,6 Vízfogyasztás (liter/ciklus): 2,4 Tartály 

térfogat (liter): 34 Tartály fűtőbtét (kw): 4,5 

Bojler űrtartalom (liter): 9 Bojler 

fűtőbetétek (kW): 12 Atmoszférikus 

öblítőszivattyú (kw): 0,26 Összteljesítmény: 

13,2 KW AISI-304 szűrőbetét a tartályban. 

Biztonsági mágneskapcsolós ajtó, emelhető 

tető. Öblítőszer adagoló. Duplafalú burkolat 

és ajtó. IPX5 vízpára elleni védelem. 4 db 

alapkosár 4db tányérkosár +8 db 

evőeszközkosár 

Méret: 665x775x154 mm, ¾”hv., ½” 

lágyvíz, 50PPszv. 

 

1 

  

FM-5 

 

Kifutó asztal, rozsdamentes acélból, 

kosárvezető profillal, zártszelvény lábakkal, 

szintező talpakon, hátsó felhajtással. 

Méret:1000*750*850 mm 

1 

  

FM-6 

 

Nagykonyhai mosogató, rozsdamentes 

acélból, süllyesztett fedlappal, 3 medencés, 

medence mérete: 500*500*300 mm, jobb 

oldali csepptálcával, zártszelvény lábakkal, 

hátsó felhajtással, szintező talpakon. 

Méret:2100*650*850 mm 

1 

  

FM-7 

 

Falipolc, rozsdamentes acélból, hátsó 

felhajtással, fix fali konzolokkal, perforált 

polclappal. Méret: 2000*300 mm 1 

  

FM-8  Moslékgyűjtő rm. mobil zárható 50 l-es 
1 

  

FM-9 BWT Automata vízlágyító a mosogatógéphez, 

gőzpárolóhoz, és a 2 db üsthöz 

½”hv., D16 lágyvíz csövezés a 

készülékekhez 

 

1 

  

FM-

10 

  

 1 
  

  Főzőkonyha    
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

K-1 

 

GT6.912S Gáztűzhely 6 nyílt égővel, 3 

oldalon zárt tárolóval. Méret:1200*900*900 

mm. Égők teljesítménye: 40.8 kW (3x5.3 

kW, 3x8.3 kW) csatl. ½” földgáz A 

főzőszigethez elszívóernyő szükséges 

frisslevegő befúvással 

1 

  

K1/A  A főzőszigethez elszívóernyő szükséges 

frisslevegő befúvással 4300*2100*400 mm 

épületgépészet 
1 

  

K-2 

 

120 literes elektromos billenő serpenyő, 

kézi billentéssel, vízfeltöltő csappal, inox 

fenékkel. teljesítmény:18 KW. 

Méret:1200*900*900 mm 

3x400V, ½”hv., 
1 

  

K-3 

 

GZS Gázüzemű főzőzsámoly, 

teljesítmény:14 KW, rozsdamentes acél 

felépítés, piezzo gyújtás, öntöttvas ráccsal, 

padozathoz lefogatható, méret: 

620x620x452 mm 

½”földgáz 

2 

  

K-4 

 

 Gázüzemű főzőüst  

Azonosító: GLF-301  

Jellemzők: téglalap / szögletes csészéjű, 

automata vízfeltöltéssel, ionizációs 

gyújtással, hidegvízbekötéssel Teljesítmény: 

32 kW Kapacitás: 300 liter 

Méret: 1350x900x900 mm  

½” földgáz, 230V, ¾”hv., ½”lágyvíz,+ rm 

nagykonyhai padlóösszefolyó szennyfogó 

szifonnal, 110 PP csatl.  

2 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

K-5 

 

Convotherm - easyTouch 4 Elektromos 

kombinált sütő pároló oldalra csúszó ajtóval 

mivel kevés hely áll rendelkezésre, és csak 

így üzemeltethető. bojleres kivitelben 

Azonosító: 20.10  

Jellemzők: 20 × 1/1 GN; 17 x EN/BM 

kapacitás, EasyToUCH - érintőképernyős 

felhasználói felület, 9 colos teljes 

érintőképernyő, 399 program 20 lépésben 

ACS (Advanced Closed System), különféle 

ételeket lehet egyszerre készíteni anélkül, 

hogy átvennék egymás ízét. Crisp és Tasty 

az étel belül zamatos és puha marad, kívül 

ropogós lesz. BakePro (5 szintű 

tradícionális sütés). HumidityPro (5 szintű 

párásítás). Változtatható ventilátor sebesség. 

Press & Go gyorsan kiválasztó gombok a 

gyakran használt programok indítása 

egyetlen gombnyomással. EcoCooking 

energiatakarékos rendszer Kézizuhany 

automatikus visszatekerés Cook&Hold( 

éjszakai főzés), alacsony hőmérsékletű 

párolás különösen nagy értékű húsételek 

készítéséhez. Képernyő videofunkcióval 

Jobb oldalra nyíló ajtó Regenerálás 

(rugalmas regeneráló funkció 

előválasztással). Antibacteriális ajtókilincs 

biztonsági funkcióval CONVOClean 

rendszer (teljesen automatikus 

tisztítórendszer). USB csatlakozási pont 

Internet felület HACCP adattárolás Program 

lista saját receptek mentéséhez képekkel, 

Belső tér világítás TriColor 

üzemállapotkijelzés Elektromos 

teljesítményfelvétel: 42 KW, Elektromos 

áram: 400V Extra hosszú élettartam, kitűnő 

ár-érték-arány Származási ország: DE 

Méret: 890x820x1942 mm  ½”lv., 

50PPszv.,+10cm-en elszívóernyő szükséges 

frisslevegő befúvással  

1 

  

K5-a   
 

  

K-6  Tálcatartó kocsi gőzpárolóhoz 
1 

  

K-7 

 

Tálcaleszedő kocsi 18 db GN 1/1 tálca 

férőhely, sinek 90 mm-es beosztással, erős, 

masszív kivitel, egyszerű összeszerelés, 

mindkét oldalról kezelhető, két oldalán 

tálcarögzítővel, 4 kerék, melyből 2 

fékezhető, kapacitás: 150 kg, lapraszerelt 

csomagolásban, anyaga: rozsdamentes acél, 

1 

  

K-8 

 

Kétszintes zsúrkocsi Önbeálló és 

csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű 

kialakítású váz, amely könnyen 

összeszerelhető, stabil polcok vízvető 

peremmel, lapraszerelt csomagolásban, 

kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes 

acél,  oldalt zárható kialakítással ételesek 

tárolására 

2 

  

K-8a  GN1/1 20 mm edény 
40 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

K-8b  GN1/1 65 mm edény 
40 

  

K-8c  GN1/1 100 mm edény perforált 
20 

  

K-8d 

 GN1/1 40 zománcozott edény 

20 

  

K-8e  

GN1/1 65 mm zománcozott edény 
20 

  

K-8f 

 
GN1/1 rozsdamentes rács 

20 

  

K-8g 

 

Hendi - Perforált tálca GN 1/1  

 

Azonosító: 808405  

 

Jellemzők: 4 szegéllyel. Szilikon 

tapadásmentes bevonattal 

 

Méret: 325x530x10 mm 

20 

  

K-8h 

 GN1/1 teflonbevonatos tepsi 

20 

  

K-8i 

 
Convo Care Öblítőszer koncentrátum1 

liter/30 liter 
1 

  

K-8j 

 Convo Clean forte Mosogatószer 10 liter 
3 

  

K-9 

 

 

Asztal, hátsó felhajtással 2 db fiókkal 

rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm 

vastag fedlappal, alsó tároló polccal, 

szintező talpakon. Méret:1500*600*850 

mm 

1 

  

K-10 

 

Semleges pult, hátsó felhatással, 

rozsdamentes acélból, rezgésmentes 

fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes 

polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval. 

Méret:1500*700*850 mm 

2 

  

K-11 

 Zsámolylehúzó rm. szék 500*500 mm 
5 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

K-12 

 

SP40HAE Habverő-dagasztó-keverő 

gép, 40 literes rozsdamentes acél 

üsttel, segédgép kihajtó egységgel 

húsőrlő segédgép és 

zöldségfeldolgozó gép számára, 

három ötvözött alumínium 

keverőkarral, mechanikus ki -be 

kapcsolás, keverési idő 

programórával beállítható, három 

sebességfokozattal, vészkapcsolóval, 

festett öntvény gépházzal. 

Biztonsági elhúzható védőrács az üst 

fölött elhelyezve. Dupla biztonsági 

kapcsoló az üst üzem közbeni 

mozgatása és vagy a védőrács 

nyitása esetére. Sebességfokozatok 

fordulatszámai 99/176/320 

fordulat/perc. Robosztus, nagy 

igénybevételre alkalmas kialakítás, 

biztonságos és megbízható hosszú 

élettartam. Versenytársaival 

összehasonlítva kiemelkedő 

minőség. Cukrászati, sütőipari, 

gyógyszertári felhasználásra 

alkalmas.Méret: 860 x 750 x 1480 

mm, Elektromos teljesítmény: 1.2 

kW Feszültség: 3x400 V Bruttó 

tömeg: 290 kg 

1 

  

K-13 

 

Hendi - Mikrohullámú sütő  

Azonosító: 281406  

Jellemzők: Teljes egészében 

rozsdamentes acélból készült. 

Kapacitás: 24 liter Bemeneti 

teljesítmény: 1500W Kimeneti 

teljesítmény: 1000W Alkalmas GN 

serpenyőkhöz (GN 1/2), tányérokhoz 

(Ø 320 mm). Egyszerű kinyitás, zár 

nélkül. Átlátszó ajtóval. A 10 

programozható memória kulccsal. 

Memória kapacitás 20 program. 

Kamra mérete: 335x340x295 mm 

Elektromos teljesítmény: 1500 W 

Feszültség: 230 V dugalj 

Méret: 520x460x310 mm 

1 

  

K-14 

 

Dynamic BM 2000 motor+ AC 004 

master pürésítőfej+AC 002 botmixer 

szár 400mm. 

230V, 500W+dugalj 
1 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

K-15 

 

Essedue szeletelőgép 250 Afp 

Essedue olasz szeletelőgép 25 cm-es 

késsel Kalapácslakkal bevont 

házban, élezőfejjel, ékszíj 

meghajtással. 

Állítható szeletvastagság 0-15 mm-

ig. 

Hosszú élettartamú, megbízható 

készülék, mely alkalmas nagy 

forgalmú közértek, húsboltok, 

éttermek, üzemi konyhák, pizzériák 

ellátására. 230 V+dugalj 

1 

  

K-16 

 

 
 

  

K-17 

 

 
 

  

K-18 

 

Tésztafőző 40 l-es gázüzemű 13,95 

kW 

400x900x900 mm 

½” földgáz 

1 

  

K-20 HPL232

 

Fűthető tányérfeladó. Rozsdamentes 

szerkezetű és borítású fűthető 

tányérfeladó. ékezhető kerekek 

Tányér melegítés 

Hőmérséklet tartomány: +30°C / 

+90°C 

Kapacitás: 2x 50 db tányér (240-320 

mm) 

1 

  

 

 

Vega konyha 
 

  

TK-

1/A 

 

Elszívóernyő szükséges frisslevegő 

befúvással méret: 900*800*400 

mmpületgépészet 

 

  

TK-

2-4 

 

 2db 

Asztal, rozsdamentes acélból, 

rezgésmentes 50 mm vastag 

fedlappal, hátsó 50 mm magas 

felhajtással, 2 db 400*400 *300 mm 

medencével alsó tároló polccal, 

szintező talpakon. 

Méret:1800*600*850 mm, ½” hideg 

- melegvíz, egykaros csaptelep, 

50PP szennyvíz 

1   

TK-3 

 

Falipolc, rozsdamentes acélból, 

hátsó felhajtással, fix fali 

konzolokkal, perforált polclappal. 

méret:1000x300 mm 

1   

TK-5 

 

Semleges pult, rozsdamentes 

acélból, rezgésmentes fedlappal, 

hátsó 50 mm-es felhajtssal, szintező 

talpakon, alsó és köztes polccal, 

semleges tároló résszel, tolóajtóval. 

Méret:1800*600*850 mm  

1   
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

TK-3  Melegentartó pult, rozsdamentes 

acélból, vízfürdős, mélyhúzott 

medencével, burkolt, alsó polccal, 

GN 2/1-es méretben, fűtési 

tartomány: +40/ +90 C0,  golyós 

leeresztő csappal, nyitott alsó tároló 

résszel, szintező talpakon, GN 

edényzet nélkül méret:830x700x850 

mm+ kétszintes átadó polc 

leheletvédővel 

1   

 

 

Átadó polc, rozsdamentes acélból, 

két szintes, pultra építhető, 

leheletvédő üveggel. 

Méret:600*300*650 mm 

2 

  

TK-6 

 

 
 

  

  Fekete-üzemi mosogató 
 

  

FÜ-1 

 

Nagykonyhai mosogató, 

rozsdamentes acélból, sík fedlappal, 

3 medencés, medence mérete: 

700*700*300 mm, zártszelvény 

lábakkal, hátsó felhajtással, szintező 

talpakon. Méret.2400*800*850 mm 

1 

  

FÜ-2 

 

Falipolc, rozsdamentes acélból, 

hátsó felhajtással, fix fali 

konzolokkal, perforált polclappal. 

Méret: 2400*300 mm 

1 

  

  Húselőkészítő    

HE-1 

 

Nagykonyhai mosogató, 

rozsdamentes acélból, süllyesztett 

fedlappal, 2 medencés, medence 

mérete: 500*500*300 mm, bal oldali 

csepptálcával, zártszelvény lábakkal, 

hátsó felhajtással, szintező talpakon. 

Méret:1700*650*850 mm, ½” hideg 

- melegvíz, egykaros csaptelep, 

50PP szennyvíz 

1 

  

HE-

1/a 

 Falipolc, rozsdamentes acélból, 

hátsó felhajtással, fix fali 

konzolokkal. Méret:1700*300 mm 

1 

  

HE-2 

 

Hústőke, rozsdamentes acél vázzal, 

100 mm vastag polypropilén 

vágófejjel, szintező talpakon. 

Méret:500*500*850 mm 

1 

  

HE-3 

 

 

Asztal, 2 db fiókkal , hátsó 

felhajtással, rozsdamentes acélból, 

rezgésmentes 50 mm vastag 

fedlappal, alsó tároló polccal, 

szintező talpakon. 

Méret:1600*600*850 mm 

1 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

HE-4 

 

UV-s kés sterilizáló , mely alkalmas 

a megtisztított és szárazra törölt  

kés, bárd és egyéb eszközök 

fertőtlenítésére (hossz max. 51cm)  

- Méretek mm-ben: szélesség. 

400mm x prof. 140 x 602 mm - Súly 

8 kg.  

- Kapacitás 14 kés  

- Teljesítmény : 1 UV-C lámpa 16W  

- Rozsdamentes acél - vastagság 

8/10 - fényes felület  

- Akril ajtó mágneszárral  

- Névleges feszültség 220/240 V - 50 

Hz - 16 amperes hálózati csatlakozó  

- Biztonsági mikrokapcsoló 

kapcsolja ki automatikusan, ha az 

ajtó kinyílik  

- Állítható időzítő 0-30 percig  

- CE minősítéssel 

1 

  

HE-5  

 

 

 

 

 

 

Cas Pr 15 

30 óra akkumulátoros működés, 

nagy fényerejű LED kijelző, 

alacsony töltöttség kijelzés, 

automata kikapcsolás.Méréshatár - 

6/15kg Pontosság - 2/5g Méretek - 

335 x 396,2 x 473,1 mm Tálcaméret 

- 322 x 212 mm Kijelző - LED 

Működési hőmérséklet - -10˚C ~ 

+40˚C 

1 

  

HE-6  

 

Everest húsdaráló Tc 12 

Everest olasz húsdaráló öntvény 

házban, hűtőventilátorral, teflonozott 

garattal, rozsdamentes késsel és 

tárcsával, rozsdamentes etető- és 

gyűjtőtálcával.  

Megbízható, esztétikus készülék.  

Hús- és hentesboltokba, otthoni 

felhasználásra.(alkalmas 

disznóvágásra)  

CE minősítéssel.  

óránkénti teljesítmény: 140 kg hús 

Teljesítménye: 750 W (1 LE)  

Tápfeszültség: 230 V 50/60 Hz 

Garancia: 1 év 

1 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

HE-7 

 

FAGOR - GN hűtőszekrény  

Azonosító: ADAFP-801 Advance  

Jellemzők: Külső burkolat és 

oldalfalak: kiváló minőségű 

rozsdamentes acél. Rácsok száma: 

24xGN 2/1 Hűtőkompresszor egység 

(43 ° C, 65% H), beleértve az 

elpárologtatót, mely a hűtött kamrán 

kívül helyezkedik el. Monoblokk 

rendszer. Hűtött kamra kiváló 

minőségű rozsdamentes acélból. 

Nyomással injektált poliuretán 

szigetelés vastagsága 80 mm. mm, 

és sűrűsége 40 kg /m3. Fény- és 

hangjelzés kapcsolódik a három 

hőmérsékletérzékelőre, melyek 

elhelyezése a stratégiai helyeken 

lehetővé teszi, hogy ellenőrizni és 

szabályozni tudja a teljes hűtési 

folyamatot. Leállítja a kompresszort 

rendszer meghibásodás esetén. 

Hangos riasztás, ha nyitva hagyta az 

ajtót. Ajtó kétoldali megnyitása, és 

önzáródó rendszer és rögzítése 

nyitott helyzetben 90 °. Zár az 

ajtókon. Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás és jégmentesítés 

digitális hőmérséklet kijelzővel. 

LED világítás (hűtésnél). Állítható 

magasságú lábak rozsdamentes 

acélból. Belső világítás. Ajtózár 

kulccsal. Hűtőközeg R-290, CFC-

mentes. Üzemi hőmérséklet: -2 ° C, 

+8 ºC, környezeti hőmérsékleten 43 

° C Klíma osztály 5. 1 nagy ajtó. 

Kapacitás: 600 liter Elektromos 

teljesítmény: 411 W 

Méret: 693x816x1996 mm 

1 

  

HE-8   
 

  

  Zöldségelőkészítő 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

ZE-1 

 

Burgonyakoptató  

Azonosító: KG 501  

Jellemzők: Nagykonyhai nagy 

teljesítményű burgonyakoptató gép. 

Koptatófelületük alkalmas az 

újburgonyától a zöldségekig terjedő 

jó minőségű, kis veszteséggel 

történő tisztításra. A teljes egészében 

rozsdamentes kivitel könnyen 

tisztítható. A betöltőnyílások fedelei 

elektromosan reteszeltek. A belső 

koptató felületek könnyen, gyorsan 

cserélhetők. Egyszeri töltet 

mennyiség ~ 18-20 kg. Koptatási 

teljesítmény ~ 400-500 kg / óra. 

Vízcsatlakozás C ½". Öblítővíz-

fogyasztás maximum 8 liter / perc, 

fojtás nélkül. Csatorna-csatlakozás Ø 

70 mm. Teljesítmény: 0,75 kW, 

Feszültség: ~ 3N x 230 V / 400 V, 

50 Hz  

Méret: 700x1065x750 mm 

1 

  

ZE-2 

 

Nagykonyhai mosogató, 

rozsdamentes acélból, sík fedlappal, 

2 medencés, medence mérete: 

500*500*300 mm, zártszelvény 

lábakkal, hátsó felhajtással, szintező 

talpakon. Méret:1200*650*850 mm, 

½” hideg - melegvíz, egykaros 

csaptelep, 50PP szennyvíz 

1 

  

ZE-3 

 

 

Asztal, hátsó felhajtással, 2 db 

fiókkal rozsdamentes acélból, 

rezgésmentes 50 mm vastag 

fedlappal, alsó tároló polccal, 

szintező talpakon. 1db 

1400*600*850 1db 

Méret:1400*600*920 mm alatta 

hűtővel 

2 

  

ZE-4 

 

ZV152-Teljesen rozsdamentes, 

professzionális, nagy teljesítményű 

féle tárcsával és műanyag tömővel 

szállítjuk) 1 darab állítható szeletelő 

tárcsa, 1 darab reszelő tárcsa, 1 

darab kockázó tárcsa, 1 darab 

csíkvágó tárcsa, 1 darab tökszeletelő 

tárcsa sajt-feldolgozó gép 

1 

  

ZE-5 

  
 

  

ZE-6 

  
 

  

ZE-7 

 Tojás előkészítő edény fedővel 
1 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

ZE-8 

 

Hűtőszekrény tele ajtóval, 

rozsdamentes acél külső és műanyag 

belső burkolat, 170 liter űrtartalom, 

ventillációs hűtés, 2 db szinterezett 

bevonatú acél huzalrács polccal, 

0/+8 °C hűtési hőmérséklettel, 

automatikus leolvasztással, digitális 

vezérlés, ergonómikus 

ajtófogantyúval. Energia igény 

230V/10A., napi átlagos energia 

fogyasztás 2 kW/24 óra. Hűtőgáz 

típusa R-134. A hűtési adatok 60% 

levegő páratartalom és 25 °C-os 

környezeti hőmérsékletre 

vonatkoznak! Méret: 593 x 620 x 

832 mm Elektromos teljesítmény: 

0.1 kW Feszültség: 220 V Bruttó 

tömeg: 101.9 kg 

1 

  

  Áruátvevő    

ÁT-1 

 

Cas DBII 60/150 kg 

FELÉPÍTÉS Tornyos árúátvevő 

mérleg MÉRÉSHATÁR 

PONTOSSÁG 60/150 kg 20/50 g 

Változó lépésű KIJELZŐ zöld LCD, 

6 számjegy SZOLGÁLTATÁSOK 

változó lépés, tárázás, nullázás 

változtatható dőlésszőgű kijelző 

darabszámlálás TÁPELLÁTÁS 

230V / 50 Hz hálózatról (belső 

akkumulátor) KOMMUNIKÁCIO 

RS232 TÁLCAMÉRET 460 x 570 

mm (rozsdamentes acél) MÉRETEK 

460 x 570 x 930 cm Kijelzője háttér 

világításos LCD, mely minden 

környezeti fényben jól látható, 

elektronikája az oszlopon forgatható 

és dönthető is, hogy a 

legoptimálisabb szögbe állítva 

biztosítsa a leolvashatóságot 

1 

  

ÁT-2 

  
 

  

 

  
 

  

 

 Közlekedő 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

KL-1 

 

FAGOR - GN hűtőszekrény  

Azonosító: ADAFP-801 Advance  

Jellemzők: Külső burkolat és 

oldalfalak: kiváló minőségű 

rozsdamentes acél. Rácsok száma: 

24xGN 2/1 Hűtőkompresszor egység 

(43 ° C, 65% H), beleértve az 

elpárologtatót, mely a hűtött kamrán 

kívül helyezkedik el. Monoblokk 

rendszer. Hűtött kamra kiváló 

minőségű rozsdamentes acélból. 

Nyomással injektált poliuretán 

szigetelés vastagsága 80 mm. mm, 

és sűrűsége 40 kg /m3. Fény- és 

hangjelzés kapcsolódik a három 

hőmérsékletérzékelőre, melyek 

elhelyezése a stratégiai helyeken 

lehetővé teszi, hogy ellenőrizni és 

szabályozni tudja a teljes hűtési 

folyamatot. Leállítja a kompresszort 

rendszer meghibásodás esetén. 

Hangos riasztás, ha nyitva hagyta az 

ajtót. Ajtó kétoldali megnyitása, és 

önzáródó rendszer és rögzítése 

nyitott helyzetben 90 °. Zár az 

ajtókon. Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás és jégmentesítés 

digitális hőmérséklet kijelzővel. 

LED világítás (hűtésnél). Állítható 

magasságú lábak rozsdamentes 

acélból. Belső világítás. Ajtózár 

kulccsal. Hűtőközeg R-290, CFC-

mentes. Üzemi hőmérséklet: -2 ° C, 

+8 ºC, környezeti hőmérsékleten 43 

° C Klíma osztály 5. 1 nagy ajtó. 

Kapacitás: 600 liter 

Hűtésteljesítmény: 275 kW 

Elektromos teljesítmény: 411 W 

Méret: 693x816x1996 mm 

 

2 
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Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

KL-2 

 

FAGOR - GN Fagyasztószekrény  

Azonosító: ADAFN-801 Advance  

Jellemzők: Külső burkolat és 

oldalfalak: kiváló minőségű 

rozsdamentes acél. Rácsok száma: 

24xGN 2/1 Hűtőkompresszor egység 

(43 ° C, 65% H), beleértve az 

elpárologtatót, mely a hűtött kamrán 

kívül helyezkedik el. Monoblokk 

rendszer. Hűtött kamra kiváló 

minőségű rozsdamentes acélból. 

Nyomással injektált poliuretán 

szigetelés vastagsága 80 mm. mm, 

és sűrűsége 40 kg /m3. Fény- és 

hangjelzés kapcsolódik a három 

hőmérsékletérzékelőre, melyek 

elhelyezése a stratégiai helyeken 

lehetővé teszi, hogy ellenőrizni és 

szabályozni tudja a teljes hűtési 

folyamatot. Leállítja a kompresszort 

rendszer meghibásodás esetén. 

Hangos riasztás, ha nyitva hagyta az 

ajtót. Ajtó kétoldali megnyitása, és 

önzáródó rendszer és rögzítése 

nyitott helyzetben 90 °. Zár az 

ajtókon. Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás és jégmentesítés 

digitális hőmérséklet kijelzővel. 

LED világítás (hűtésnél). Állítható 

magasságú lábak rozsdamentes 

acélból. Belső világítás. Ajtózár 

kulccsal. Hűtőközeg R-290, CFC-

mentes. Üzemi hőmérséklet: -18 ° C, 

-22 ºC, környezeti hőmérsékleten 43 

° C Klíma osztály 5. 1 nagy ajtó. 

Kapacitás: 600 liter 

Hűtésteljesítmény: 558 W, 

Elektromos teljesítmény: 901 W , 

Méret: 693x816x1996 mm 

3 

  

KL-3  Ételminta hűtő 230V 
1 

  

 

 Szárazáru raktár 
 

  

SZ-1  Fali állvány 
6 

  

SZ-2  Műanyag raklap 
2 

  

 

 Pékáru 
 

  

PÁ-1  Fali állvány 

(meglévő) 
1 

  

PÁ-2  Faliállvány 

(meglévő) 
1 

  



15 

Jel Típusszám Megnevezés, jellemzők Db 

Nettó 

egységár 

Ft 

Nettó 

összes ár 

Ft 

 

 Földesáru 
 

  

FÁ-1  Faliállvány 

(meglévő) 
1 

  

FÁ-2  Műanyag raklap 
1 

  

 

 Mosléktároló 
 

  

M-1  Moslékgyűjtő 50 l-es 
1 

  

M-2   
 

  

  Kézi raktár 
 

  

KR-1  Faliállvány (meglévő) 
1 

  

  Takarítószer tároló 
 

  

TSZ-

1 

 Szekrény méret: 1000x450x1600 

mm 
1 

  

TSZ-

2 

  
 

  

 


