
Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland 

Specif icaties

 Ontwikkeld en geproduceerd in Denemarken en Japan
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info@hoshizaki.nl 
Tel: +31 (0)54 645 4252
Fax: +31(0)54 681 3455
www.hoshizaki-snowf lake.com

Snowflake GII  
Koeling

www.hoshizaki-snowf lake.com

2JAAR
GARANTIEVOORTBOUWEND  

OP EEN STERKE BASIS

Hoshizaki heeft een internationale reputatie op het 
gebied van baanbrekende innovatie in oplossingen 
voor keuken- en voedingsmiddelenapparatuur. 

We hebben ruim 70 jaar ervaring, waardoor ons 
aanbod aan koel- en ijsmachines voorziet in allerlei 
behoeften en is afgestemd op de vereisten van een 
brede reeks locaties en activiteiten.

We bedienen talrijke markten, zoals de Horeca, 
Catering, Gezondheidszorg, Onderwijs, 
Voedselverwerking, Bakkerijen en Scheepsindustrie.
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Snowf lake GII Cabinets koelkast, 1 deur vriezer, 1 deur koelkast, 2 deuren vriezer, 2 deuren

Model SUR-65BH SUF-65BH SUR-135BH SUF-135BH

Item nummer - Poten 877000110 877010210 878000110 878010210

Item nummer - Wieltjes 877000111 877010211 878000111 878010211

Buitenafmetingen B x D x H 654 x 840 x 1996 mm (met poten) 1344 x 840 x 1996 mm (met poten)

Temperatuurbereik -2/+8°C -10/-20°C -2/+8°C -10/-20°C

Inhoud, Bruto (Ltr.) 560 1310

Inhoud, Netto (Ltr.) 403 811

Gewicht, Netto (kg) 128 215

Gewicht, Bruto (kg) 143 230

Klimaat Klasse 5 5

Energie Label F E E E

Aansluitspanning 230V, 50Hz 230V, 50Hz

Aansluitwaarde 0,23 kW 0,59 kW 0,39 kW 0,78 kW

Interieur / Exterieur Roestvrij staal AISI 304 Roestvrij staal AISI 304

Koelmiddel R134a (CO2e 220,22 kg) R404A (CO2e 800,09 kg) R134a (CO2e 347,49 kg) R404A (CO2e 1.192,29 kg)

Aantal Roosters (nylon gecoat) 3 6

Snowf lake GII Counters gekoelde werkbank,
2 secties

gekoelde werkbank,
3 secties

gekoelde werkbank,
4 secties

Model SCR-130CH SCR-180CH SCR-225CH

Item number - Poten 879000600 879020600 879040600

Item number - Wieltjes 879000601 879020601 879040601

Buitenafmetingen B x D x H 1314 x 700 x 830-880 mm 1780 x 700 x 830-880 mm 2242 x 700 x 830-880 mm

Temperatuurbereik -2/+8°C

Inhoud, Bruto (Ltr.) 300 500 625

Inhoud, Netto (Ltr.) 171 257 343

Gewicht, Netto (kg) 120 145 212

Gewicht, Bruto (kg) 131 160 227

Klimaat Klasse 5

Energie Label C D D

Aansluitspanning 230V, 50Hz

Aansluitwaarde 0,30 kW 0,35 kW 0,40 kW

Interieur / Exterieur Roestvrij staal AISI 304

Koelmiddel R134a (CO2e 171,60 kg) R134a (CO2e 243,10 kg) R134a (CO2e 328,90 kg)

Aantal Roosters (nylon gecoat) 4 6 8
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Verschillende deur/laden combinaties mogelijk. Neem contact op met uw leverancier voor een prijsopgave.



Kast hoogte van < 2m  
voor gebouwen en keukens 
met een laag plafond

FOCUS OP U
U bent onze inspiratie en motivatie. Uw 
ervaring vormt een essentiële bron van onze 
productinnovatie.

Als bedrijfseigenaar of chef-kok kunt u complexe 
en uiteenlopende behoeften hebben. Maar 
ondanks alle verschillende wensen heeft 
iedereen hetzelfde doel: het best mogelijke 
leveren binnen de beperkingen van het budget.   

Het belangrijkste vindt u klanten tevreden te 
stellen door de beste kwaliteit te bieden zonder 
concessies te doen.  

De Snowflake-serie ondersteunt uw doelen.

UITMUNTENDE TECHNIEK  
EN ONTWERP
Hoshizaki heeft een reputatie hoog te houden 
op het gebied van slimme koeloplossingen 
met een solide fundament in techniek, 
ontwerp en infrastructuur. De Snowflake 
GII-serie van Hoshizaki wordt gefabriceerd 
op basis van de allerbeste ontwikkelings- 
en ontwerptechnologieën en strenge 
kwaliteitsborging van onze teams in Denemarken 
en Japan.

Deuren kunnen 
zowel links als 
rechts worden  
gemonteerd 

Roestvast 
Staal

AISI304 S/S 
(EN1.4301) 
 
binnen en buiten  
(voor- en zijkanten).  

Ergonomische 
Handgreep
Eenvoudig schoon te 
maken, zodat vuil zich 
minder snel ophoopt.

Hygiëne en reiniging
Snowflake GII gekoelde werkbanken en kasten 
voldoen aan hoge hygiënenormen. 

Eenvoudige reiniging dankzij gegoten 
binnenafwerking van roestvast staal. 

Een ander belangrijk kenmerk zijn de afgeronde 
hoeken met een RvS bodem die het schoonmaken 
vereenvoudigen.

Telescoopgeleiders  
GN-bakken kunnen er verticaal uitgehaald worden.

Makkelijk af te lezen, 
eenvoudig te bedienen 
 
 
LED verlichting 
 
Afsluitbaar 
Slot standaard voor kasten.

+40°C
Perfect voor keukens met 
hoge omgevingstemperaturen.
Koelsysteem geschikt voor tropische  
omgevingen tot +40 °C (40% relatieve 
vochtigheid), zodat uw producten vers blijven.  

Condensor
Condensor snel en 
eenvoudig te reinigen 
voor lagere onder-
houdskosten en hoge 
prestaties.

 

Eenvoudig te  
reinigen en  
anti-kantel  
beveiliging.

     
Kasten: voorgevormde  
zijwanden.
Gekoelde werkbanken:  
U-vormige geleiders.
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Optioneel: 

Bovenblad met 
achteropstand 
van 100 mm   
– voorkomt morsen 
van water.

Uitneembare 
afdichtingen
Brede, magnetische 
afdichtingen met  
dubbele isolatie.

Duurzame  
Prestaties
Snowflake GII Koeling is ontwikkeld voor 
optimale prestaties in veeleisende omgevingen 
waar u volledig op kunt vertrouwen. Onze 
gekoelde werkbanken en kasten hebben een slim 
binnen- en buitenontwerp voor kwaliteitskoeling 
van uw verse producten.

Betrouwbaar, duurzaam en 
betaalbaar.


