
Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

Características técnicas

PEDRAFORCA

Vitrines refrigeradas plug-in

Características principais:

Vidro curvo. Plano de trabalho em aço 
inoxidável.

• Vidro curvo com abertura no sentido ascendente.

• Reserva refrigerada com portas de série.

• Plano de trabalho em aço inoxidável.

• Laterais ABS 40 mm.

• Luz LED incluída.

• Descongelação automática.

• Botão de ativação e desativação.

• Permutador de bobina em aço inoxidável.

• Proteção contra impactos de série.

Laterais ABS 40 mm. Proteção contra impactos de série.

Modelos PEDRAFORCA
1000

PEDRAFORCA
1420

PEDRAFORCA
1875

PEDRAFORCA
2500

PEDRAFORCA
2812

PEDRAFORCA
3125

PEDRAFORCA
3750

Superfície de exposição m2 0,75 1,14 1,50 2,00 2,25 2,50 3,00

Intervalo de temperatura °C 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4

Classe de temperatura Tipo M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 

C cação energética Tipo 3 3 3 3 3 3 3

Pot ca kW 0,32 0,52 0,67 1,05 1,13 1,28 1,50

Temperatura de evaporação °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Alimentação elétrica V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo de energia kWh/24 h 6,498 9,534 13,128 21,864 21,864 24,192 24,768

Refrigerante Tipo R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A

Largura, sem laterais mm 937 1420 1875 2500 2812 3125 3750

Largura, com laterais mm 1017 1500 1955 2580

Profundidade mm 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080

Altura mm 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231

Peso kg 120,39 171,10 218,88 284,50 317,26 350,13 415,75



FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

4.3.0.0

Modelos PEDRAFORCA
1000

PEDRAFORCA
1420

PEDRAFORCA
1875

PEDRAFORCA
2500

PEDRAFORCA
2812

PEDRAFORCA
3125

PEDRAFORCA
3750

Código 0LSL0000 0LSL0001 0LSL0002 0LSL0003 0LSL0004 0LSL0005 0LSL0006

PEDRAFORCA

LUZ LED
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