
GN-kantiner og mattransport

232  



233



2/1 

1/1 

1/2 

1/4 1/4 
1/6 1/6 

1/9 1/9 1/9 

1/3 

1/3 

2/3 
2/4 

2/4 

METOS RUSTFRIE GN KANTINER

Metos GN-kantiner er produsert av robust rustfritt stål (18/8) som er  
lett å rengjøre. Sortimentet dekker alle størrelser som brukes i et  
kjøkken. De finnes også perforerte og med håndtak. GN - kantiner 
i plast og rustfritt stål kan kombineres, alle lokk kan med andre ord 
skiftes. Metos GN-kantiner passer i alle Metos-innredninger. KS = 
med håndtak, R = perforerte.

● Stilren og holdbar
● Runde former
● Ved tilberedning, transport og servering

Metos Artikkel Dimensjon/Volum
GN 2/1-20 4255031 650x530 mm/ 4,5 liter
GN 2/3-20 4255067 325x354 mm/ 1,25 liter
GN 2/3-40 4255069 3 liter
GN 2/3-65 4255071 5,25 liter
GN 2/3-100 4255073 8 liter
GN 2/3-150 4255075 11,5 liter
GN 1/1-20 4255002 325x530 mm/ 1,9 liter
GN 1/1-40 4255004 4,5 liter
GN 1/1-65 4255001 7,4 liter
GN 1/1-100 4255009 12,6 liter
GN 1/1-150 4255010 18 liter
GN 1/1-200 4255012 25 liter
GN 1/2-20 4255018 325x265 mm/ 0,85 liter
GN 1/2-40 4255024 1,75 liter
GN 1/2-65 4255020 3,5 liter
GN 1/2-100 4255025 5,5 liter
GN 1/2-150 4255027 8,5 liter
GN 1/2-200 4255028 11 liter
GN 1/3-40 4255081 325x176 mm/ 1,5 liter
GN 1/3-65 4255083 2,25 liter
GN 1/3-100 4255030 3,5 liter
GN 1/3-150 4255087 5,5 liter
GN 1/3-200 4255089 7,25 liter
GN 1/4-65 4255045 265x162 mm/ 1,5 liter
GN 1/4-100 4255047 2,5 liter
GN 1/4-150 4255049 3,75 liter
GN 1/4-200 4255051 5,25 liter
GN 2/4-65 4255037 530x162 mm/ 3,5 liter
GN 2/4-100 4255039 5,5 liter
GN 1/6-65 4255091 176x162 mm/ 1 liter
GN 1/6-100 4255093 1,5 liter
GN 1/6-150 4255095 2,25 liter
GN 1/6-200 4255097 3 liter
GN 1/9-65 4255099 176x108 mm/ 0,5 liter
GN 1/9-100 4255100 0,8 liter 
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METOS GN-KANTINER I RUSTFRITT STÅL

Metos Artikkel
GN 1/1-65, plast 4181245
GN 1/1-100, plast 4181252
GN 1/1-150, plast 4181277
GN 1/1-200, plast 4181284
GN 1/2-65, plast 4181291
GN 1/2-100, plast 4181301
GN 1/2-150, plast 4181319
GN 1/2-200, plast 4181326
GN 1/3-65, plast 4181333
GN 1/3-100, plast 4181358
GN 1/3-150, plast 4181365
GN 1/3-200, plast 4181372
GN 1/4-65, plast 4181397
GN 1/4-100, plast 4181407
GN 1/4-150, plast 4181414
GN 2/4-65, plast 4181480
GN 2/4-100, plast 4181481
GN 1/6-65, plast 4181421
GN 1/6-100, plast 4181439
GN 1/6-150, plast 4181446

Rist Artikkel
GN 2/1 4242002
GN 1/1 4242001

Perforert plate Artikkel
GN1/1 2026179
GN1/2 2026180
GN1/4 4204968

METOS GN PLASTKANTINER

Metos GN plastkantiner er elegante til 
servering og effektiv til oppbevaring. 
Støtsikker, transparent plast. Tempera-
turområde -40°C ...+100°C. Alle lokk pas-
ser Metos rustfrie kantiner. Gradering 
på side.

Metos Artikkel
GN 1/9-65, plast 4181453
GN 1/9-100, plast 4181478
GN 1/1 lokk, plast 4181485
GN 1/2 lokk, plast 4181492
GN 1/3 lokk, plast 4181502
GN 1/4 lokk, plast 4181527
GN 2/4 lokk, plast 4181550
GN 1/6 lokk, plast 4181534
GN 1/9 lokk, plast 4181541
GN 1/1 lokk, uttak for øse 4181559
GN 1/2 lokk, uttak for øse 4181566
GN 1/3 lokk, uttak for øse 4181573
GN 1/4 lokk, uttak for øse 4181598
GN 1/6 lokk, uttak for øse 4181608
GN 1/1 bunnplate 4182658
GN 1/2 bunnplate 4182697
GN 1/6 bunnplate 4182672
GN 1/1 deksel, 1 endeåpning 4204005
GN 1/1 deksel, 2 endeåpninger 4204012
GN 1/2 deksel, 1 endeåpning 4204037

Håndtak Artikkel
GN 1/1-65 KS 4255105
GN 1/1-100 KS 4255107
GN 1/2-65 KS 4255111
GN 1/2-100 KS 4255113
GN 1/2-150 KS 4255115
GN 1/2-200 KS 4255117
GN 1/3-100 KS 4255125
GN 1/3-150 KS 4255127
GN 1/3-200 KS 4255129 

Perforert Artikkel
GN 1/1-65 R 4255135
GN 1/1-100 R 4255137
GN 1/1-150 R 4255139
GN 1/2-65 R 4255143
GN 1/2-100 R 4255145
GN 1/2-150 R 4255147 

Lokk med runde hjørner til normale kantiner  
og kantiner med håndtak Artikkel
GN 1/1 lokk 4255200
GN 1/1 henglset lokk 4119141
GN 1/3 lokk 4255209 

Lufttette lokk Artikkel
GN 1/1 lokk med forsegling 4255220
GN 1/2 lokk med forsegling 4255225
GN 1/3 lokk med forsegling 4255230
GN 1/4 lokk med forsegling 4255235
GN 1/6 lokk med forsegling 4255233 

Lokk med firkantede hjørner til normale kantiner  
uten håndtak Artikkel
GN 2/3 lokk 4255215
GN 1/2 lokk 4255205
GN 1/4 lokk 4255207
GN 1/6 lokk 4255211
GN 1/9 lokk 4255213
GN 2/4 lokk 4255206

GN1/1 deksel med 2 endeåpninger

Temperaturområde for lokk med forsegling 
-40 °C...+180 °C

Alum. kantiner Artikkel
GN 2/1-40 alum. kantine 4198018
GN 1/1-40 alum. kantine 4100216
GN 2/1, langs. nedbrett 3490681
GN 1/1, langs. nedbrett 3035668
GN1/1 baguetteplate 4131188
GN 2/3 bakeplate 4198016
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Metos Artikkel Dimensjon mm Kapasitet
Safe Hot 10 2024038 Ø320x170 10
Safe Hot 20 2024040 Ø320x310 20

SAFE HOT TRANSPORTKJELER

Safe Hot transportkjeler er laget i rustfritt stål, og er til-
tenkt brukt ved transportering av varm og kald mat. Doble 
vegger sørger for god isolering slik at temperaturen vedli-
keholdes i mange timer. Den sømløse indre kjelen er lett å 
rengjøre. Safe Hot-kjeler finnes i to størrelser: 10 og 20 liter.

Lokket har seks låsekroker og silikonpakning. I midten av 
lokket er det en ventil som kan fjerne vakuum som oppstår 
når maten er varm. Hvis ikke ville lokket blitt nesten umu-
lig å åpne. Kjelen har to håndtak og lokket har ett. I bunnen 
av kjelen er det en gummiring som absorberer støy og hin-
drer at kjelen sklir. Kjelene kan stables. 

Safe Hot 10

Safe Hot 20

EMALJERTE METOS GN-KANTINER

Non-stick belagte GN kantiner Artikkel
GN 1/1-20 non-stick belagt 4100435
GN 1/1-40 non-stick belagt 4100436
GN 1/1-60 non-stick belagt 4100437
GN 1/2-20 non-stick belagt 4100447
GN 1/2-40 non-stick belagt 4100448
GN 1/2-60 non-stick belagt 4100449
GN 1/3-20 non-stick belagt 4100420
GN 1/3-40 non-stick belagt 4100421
GN 1/3-60 non-stick belagt 4100422
GN 2/3-20 non-stick belagt 4100438
GN 2/3-40 non-stick belagt 4100439
GN 2/3-60 non-stick belagt 4100442
Stekebrett 1/1 4100440

Kantinene er produsert i lett aluminium for enkel håndtering. 
Rask og jevn varming bevarer matens saftighet. Størrelser 
GN1/1 (530 x 325 mm), GN1/2 (325 x 265 mm), GN1/3 (325 x 176 mm), 
GN2/3 (354 x 325 mm).

Granittemaljert belegg
● godt stekeresultat, stekes også på 

undersiden
● lett å gjøre rent, tåler oppvaskmaskin
● for mat og bakeriprodukter

Hardt og slitesterkt Eterna -belegg 
(inneholder titan):
● steker og koker uten søl
● miljøvennlige materialer
● enkel å gjøre ren, kan vaskes i 

oppvaskmaskin (ikke granulvask)
● varmebestandige 280°C

Metos Artikkel
Granittemaljert GN 2/1 20 mm 4222020
Granittemaljert GN 2/1 40 mm 4222021
Granittemaljert GN 2/1 60 mm 4222022
Granittemaljert GN 1/1 20 mm 4154851
Granittemaljert GN 1/1 40 mm 4154869
Granittemaljert GN 1/1 60 mm 4154876
Granittemaljert GN 1/2 20 mm 4193804
Granittemaljert GN 1/2 40 mm 4193794
Granittemaljert GN 1/2 65 mm 4193787 
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METOS TRANSPORTTRALLE FOR MATLEVERING

● JW-DOW: to kamre 5xGN1/1-65 + 5xGN1/1-65
● JW-TWO: to separate bokser 6xGN1/1-65 + 6xGN1/1-65  

tralle med hjul
● dobbel skallstruktur
● egnet for GN1/1-, GN1/2- og GN1/3-beholdere
● tykke polyuretanvegger
● solid lås, døren kan åpnes 180°
● dørpakninger (enkle å bytte)
● fire hjul Ø 125 mm, to kan låses
● fenderlist nederst
● vekt JW-DOW 30 kg / JW-TWO 39 kg
● klips med navnelapp på dører

Metos Deliver er en nøytral transporttralle med tykk polyu-
retanisolasjon. Metos Deliver er laget av hygienisk, lett plast 
og er egnet for levering av varme og kalde produkter. Solid 
lås og forsegling sikrer riktig temperatur i timevis.

Takket være et plugget ventilasjonshull i døren, er den enkel å åpne. 
Avrundede håndtak gjør trallen lett å manøvrere. Utvendig foring i po-
lyetylen og polyetylenskum som isolasjon. Metos Deliver tåler opp-
vaskmaskin.

Metos Deliver JW-DOW Metos Deliver JW-TWO

Temperaturstabil ved lagring:

Ved start: 1h 2h 3h 4h

80°C 75°C 72°C 70°C 68°C

0°C 2°C 4°C 5°C 6°C

● Utvendig overflate i solid fiberglass. Fargealternativer: blå rød, 
svart grønn, grå, gul, rustfritt stål.

● Innvendige overflater er i rustfritt stål. Sømløs design gjør ren-
gjøring enkelt.

● Avrundende og solide skinner i rustfritt stål
● Injeksjonsstøpt polyuretanisolasjon. Isolasjonstykkelse: 32–85 

mm.
● Døren er belagt med rustfritt stål på innsiden  og fiberglass på 

utsiden. Fargen på fiberglasset matcher sidene på trallen.
●  Fenderlist rustfritt stål med ikke-merket PVC-plast.
● Hjul av varmeforsinket stål belagt med 125, 160 or 200 mm gum-

mi der to er faste og to kan låses. Sentralbrems er et alternativ.
● IP44, CE-godkjent.
● Alternativer: kompressorkjøling, resirkuleringsvifte, osv.

For mer informasjon om Thermobox traller ta kontakt med vår 
salgsavdeling, tlf. 92 42 88 60.

METOS THERMOBOX TRANSPORTTRALLE

Metos Thermobox transporttralle er utstyrt med elektrisk 
temperaturkontrollsystem som opprettholder ønsket tem-
peratur. Sømløs polyuretanisolasjon forhindrer varmetap og 
reduserer energiforbruket. Avrundede skinner i rustfritt stål 
og sømløse innvendig isolasjon gjør trallen lett å rengjøre.

Døren åpnes 270 grader og låsen eller håndtaket kan åpnes enkelt med 
én hånd. Et hevbart sokkelelement (tilleggsutstyr), øker arbeidshøyden 
og kan utstyres med en nøytral skuff. Et brettstativ kan monteres på 
siden av trallen er også tilgjengelig (tilleggsutstyr).

Metos Artikkel Dimensjon mm Kapasitet
Deliver JW-DOW 4133258 508x700x1200 10 GN1/1-65
Deliver JW-TWO 4133257 530x710x1470 12 GN1/1-65
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METOS BLACKBOX GN1/2 OG GN1/1

Metos Blackbox av skummet polypropylen (EPP) ble 
introdusert på markedet for noen år siden. Boksene ble raskt 
en favoritt på kjøkkenet. Materialegenskapene gjør bruken 
av dem allsidig. EPP:s isoleringsevne er utmerket og derfor 
passer den godt til transport og oppbevaring av både varm og 
kald mat. Andre gode egenskaper er at den er lett, støtsikker 
og enkel å rengjøre.

Utbyttbare 
håndtak og reimer

Blackboxens overlegne egen skaper:
● støtsikkerhet
● tåler opp vaskmaskin
● enkel å håndtere
● lett og kan stables
● bestandig mot kemikalier og olje
● temperatur område -40º...+110ºC

Blackbox Handy GN1/2
Transportvogn till GN1/1 Blackbox

GN kantiner løftes enkelt opp fra Metos Blackbox GN1/1, det er god plass til 
hendene, ingen ekstra verktøy nødvendig!

Blackbox GN1/1 med ekstra 
lokk og kjøleelement

Metos Artikkel Dimensjon mm Kapasitet Vekt
Blackbox GN1/1 4170028 650(670)x400x300 3xGN1/1-65 2,3 kg
Ekstra lokk GN1/1 4170029 650x400x60  0,4 kg
Kjøleelement -23°C GN1/1 4170030 isammen med med ekstra lokk 3,5 kg
Kjøleelement -1°C GN1/1 4170031 isammen med med ekstra lokk 3,5 kg
Blackbox Handy GN1/2 4170040 400x330x300 3xGN1/2-65 0,9 kg
Kjøleelement -23°C GN1/2 4170036   1,8 kg
Kjøleelement -1°C GN1/2 4170037   1,8 kg
Plattformsvogn 4170032 670x420 mm for GN1/1 Blackbox 
Slepekrok 4554135  for plattformsvogn 
Transportvogn PFT-2 4554134 730x465x920 for GN1/1 Blackbox 
SDT-BB tørke- og lagringsvogn 4554142 1930x770x1890 for 15 Blackbox 
Vasketralle 4554040    for 6 Blackbox 

Blackbox åpnes kun ovenfra men det finnes godt med plass 
for hendene når kantinene skal tas ut. Ved kjøletransport fin-
nes det et ekstra lokk for å holde på kulden (tilleggsutstyr). 

Metos IoLiving T sensor for kontinuerlig, automatisk måling 
av temperatur i matvarer som er pakket i isolerte transport-
kasser. Målehodet plasseres mellom pakkene og måler i in-
tervaller bestemt i brukergrensesnittet. Data overføres når 
sensoren er innenfor rekkevidde av basestasjonen. For Me-
tos IoLiving se side 27.

Metos Blackbox- transportvogn er dimensjonert for GN1/1 
Blackboxer (fritt plass 665x415 mm). Kantene holder den 
underste boksen stødig på plass. Transportvognen er robust 
og av rustfritt stål. Hjul, to har bremser.

Metos IoLiving tilbyr et ny-
tt helautomatisk og trådløst 
overvåkingssystem, som gjør 
sanntidsovervåking og data-
lagring mulig i profesjonelle 
kjøkken.

Se s. 27.
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METOS MAXI BOKS

Metos Artikkel Dimensjon mm Kapasitet Vekt
Maxi Boks 4170042 600x500x400 65 l (500x400x320) 3,6 kg
Maxi ekstra lokk 4186853 600x500x85  0,6 kg
Kjøleelement -23°C 4170030 isammen med med ekstra lokk 3,5 kg
Kjøleelement -1°C 4170031 isammen med med ekstra lokk 3,5 kg

Maxiboxens innermål er 500x400x320 mm (NB! GN1/1-kantiner passer ikke inn i boksen) og 
den rommer opptil 65 liter. Den er tilpasset for transport av både varm og kald mat. Boksens 
temperaturområde er -40°C...+110ºC. Som tilleggsutstyr finnes et ekstra lokk for kjøleelement.

Blackbox Maxi utstyrt med
ekstralokk og kjøleelement

Metos EPP transportskap

Transportskapet er laget av det samme EPP-materialet som Metos Blackbox bokser. 
Skapet har en utmerket isoleringsevne og passer for transport både av kald og varm mat.
Skapet kan utstyres med en kjøleelement eller kjøleplate dersom kald mat skal opp-
bevares over lang tid. Skapets solide konstruksjon og lette vekt gjør det godt egnet til 
transport av mat. For å passe til allsidig bruk er skapet innredet med 11 geiderpar, kapa-
siteten er 5 x GN 1/1-65 eller f.eks. 3 stk. GN 1/1-100 +1 stk. GN1/1-65. Transportska-
pet brukes sammen med Metos transportvogn PFT-2, den samme vognen som brukes 
for transportering av Blackbox bokser.

Metos Artikkel Dimensjon mm Kapasitet
Termal skap 4170051 635x410x550 5 stk GN1/1-65
Kjøleelement -23°C GN1/2 4170036  1,8 kg
Kjøleelement -1°C GN1/2 4170037  1,8 kg
Kjøleplate GN1/1 4170039 530x325x25 4 kg

METOS EPP TRANSPORTSKAP

Vasketralle for 6 Blackbox
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METOS TERMIA MATTRANSPORT- OG SERVERINGSVOGN

Metos Termia er en flerbruksvogn for transport og oppbevaring av varm og kald mat. 
Det smarte, åpne lokket på Termia L gjør at vognen også kan brukes som vannbad til ser-
vering av varm mat.

Vognen er konstruert i solid rustfritt stål og isolasjonen er effektivt polyuretanskum. Vognen har hjul i rust-
fritt stål med gummioverflate som standard. Hjuldiameteren er 125 mm og to av dem har bremser. Det er 
et rekkverk på toppen av vognen som gjør håndtering enkelt og forenkler transport. Sømløs konstruksjon 
med avrundede hjørner. Geiderstativet kan tas av. Døren har en god pakning og partisk lukkemekanisme. 
Magnet på døren holder døren åpen, selv i vaskemaskinen. Vognen har gode støtdempere i hjørnene.

Den varme vognen kan vaskes i oppvaskmaskinen for vogner hvis varmeenheten fjernes. Kalde vogner 
kan vases i oppvaskmaskinen for vogner hvis kjøleenheten er dekket med et egnet lokk.

Oppvarmede H-modeller:
Viften og den trinnløse temperaturkontrollen gir jevn og effektiv varmeoverføring i hele vognen. Trinnløs 
temperaturkontroll +20 til +90 °C. Digitalt temperaturdisplay på varmeenheten. Varmeelementet tas av 
for vasking med hurtiglås. 1,5 m oppkveilet kabel med pluggholder.

Kalde C-modeller:
Takket være aktiv kjøling fordeler viften kulden jevnt i hele vognen. Minimumstemperatur + 5°C. Digitalt 
temperaturdisplay i kjøleenheten. Kjøleelementet kan dekkes til ved vask i oppvaskmaskinen for vogner. 
1,5 m oppkveilet kabel med pluggholder. 

H  = varm
I  = nøytral 
C  = kald
L  = åpningsbart lokk for servering

Alternativer
- sentralbrems
- hengerfeste
- hjul Ø 160 mm

Tilbehør
- lokk for vasking av kald enhet
- GN1/1-100 geideskinner

Metos Termia 1000 HLN varmevogn
Åpent lokk gir vognen flere bruks-
områder. Metos Termia 1500 

kapasitet 14 GN1/1-65 
kantiner

Den avtakbare varmeenhe-
ten med regulator og strøm-
plugg. Enkel rengjøring i en 
vognvasker hvis enheten er 
ikke er tilkoblet.

Kjøleenhet med regulator og 
elektrisitetsplugg. 

Kalde matbrett kan vaskes i 
oppvaskmaskinen for vog-
ner hvis kjøleenheten er 
dekket med et egnet lokk.

Avtakbare geideskinner,  
avstand 78 mm for GN1/1-
65. Metos Termia 1000, på bildet er det 

en vogn med sentralbrems og hjul 
på 160 mm

Termia 1500 Artikkel Dimensjon mm Kapasitet El. tilkobling
Termia 1500 HN varm 3756378 540x907x1456 14 GN1/1-65 230V 1~ 0,83 kW 10A
Termia 1500 CN kald 3756467 540x907x1456 14 GN1/1-65 230V 1~ 0,35 kW 10A
Termia 1500 IN nøytral 3756379 540x907x1456 14 GN1/1-65 —

Termia 1000 Artikkel Dimensjon mm Kapasitet El. tilkobling
Termia 1000 HN varm 3756377 540x762x1003 8 GN1/1-65 230V 1~ 0,83 kW 10A
Termia 1000 CN kald 3756468 540x762x1003 8 GN1/1-65 230V 1~ 0,35 kW 10A
Termia 1000 IN nøytral 3756375 540x762x1003 8 GN1/1-65 —

Termia 1000 L for servering Artikkel Dimensjon mm Kapasitet El. tilkobling
Termia 1000 HLN varm 3756376 540x762x1003 8 GN1/1-65 230V 1~ 0,83 kW 10A
Termia 1000 CLN kald 3756599 540x762x1003 8 GN1/1-65 230V 1~ 0,35 kW 10A
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METOS BURLODGE MATTRANSPORT- OG SERVERINGSVOGNER

Mattransport og serverings vogner 
for kok & kjøl og for
kok & server-matproduksjon

kok & server
kok & kjøl

i vognen

kok & server
kok & kjøl

i vognen
maten transporteres
i en nøytral kassett-
vogn (kasset kan vaskes 
i oppvaskmaskin)

kok & server
kok & kjøl

i basestasjon
(vogn kan vaskes i 
oppvaskmaskin)

kok & server
kok & kjøl

i vognen
alternativt:
maten transporteres i 
en nøytral kassettvogn 
(kasset kan vaskes i 
oppvaskmaskin)

kok & server
kok & kjøl

i vognen
alternativt:
maten transporteres i 
en nøytral kassettvogn 
(kasset kan vaskes i 
oppvaskmaskin)

Sentralisert distribusjon 
med serveringsbrett

RTS CT RTS CT Transrack Minigen I & IIB-Pod  
B-Smart

Multigen II & III

Desentralisert distribusjon 
med GN-kantiner

Metos Burlodge løsning Metos Burlodge løsning

Vogn-
modell

Serverings-
alternativ

Teknologien er:

Mat-
produksjon

kok & server

i vognen

Vognen kan enkelt til kobles både 
på kjøkkenet og på avdelingene 
(eltilkobling 230V1N)

RTS HL

Metos Burlodge tilbyr mange kombinasjoner og 
løsninger. Ta kontakt med oss for hjelp til å finne riktig 
kombinasjon og løsning tilpasset deres behov.
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METOS MULTIGEN II MATTRANSPORT- OG SERVERINGSVOGNER

Kok & server – kok & kjøl system for desentralisert distribusjon

Metos Multigen II mattransport- og serveringsvogner er 
egnet til både kok/server og kok/kjøl enheter. Oppvarming 
og kjøling er innebygget i vognen og er basert på sirku-
lering av konveksjonsluft. Hvis vognen skal brukes i nær-
heten av serveringsstedet, kan maten transporteres med 
overføringskassetter (ITS = Integrated Transport System).

To separate varmeenheter + nøytral
● Varmedel 8 x GN1/1 + nøytral del 8 x GN1/1
● Varmedelen eller begge delene kan kjøles ned (valgfritt)
● Varmedelen kan deles i to varmeområder

● Sprøytestøpte støtfangere, trykkhåndtak og topphyllestøtte i 
et mykt og støtabsorberende materiale

● Enkel tilgang til ovnen som er bredere enn den er dyp
● Enkelt å laste av og på uten fare for brannskader
● Glassdør i ovnen
● Unik luftstrømjustering i ovnen
● Evakueringssystem for damp
● Ovnskiller
● Forbedret kjøletemperatur
● Glasstopp med oppvarming, halvt eller fult
● Topphylle med halogenbaserte lys og valgfrie LED-lys
● Belysning som skifter etter vognens status

Metos Burlodge Multigen II Oppvarming Nøytral Dimensjon mm El. tilkobling
Multigen II to enheter 8 GN1/1-65 8 GN1/1-65 1298x743x968/1395

Alternativer
● Enkel eller dobbel kjøling
● Delt nedkjøling / skap med varmeplater
● Fire eller seks hjul
● Topphylle med frontbeskyttelsesglass 
● LED-lys og mulighet for batteridrift
● Dørlås

Tilbehør
● Nedbrettbar brettbane foran
● Nedbrettbar sidehylle 
● Søppelposeholder 
● Overføringsmoduler, dollyer

Svært ergonomisk og 
brukervennlig
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Nedfellbar brettbane, tilleggsutstyr.

METOS BURLODGE MINIGEN-MULTIGEN BUFFETVOGNER

Regenereringsvogner for kok/server, kok/kjøl og kok/frys

Metos Minigen og Multigen transport- og serveringsvogner 
er tilpasset både til kok/server- og kok/kjøl-funksjonene. Opp-
varmings- og kjøleforvaringsteknikken baserer seg på en gunstig 
sirkulasjonsvifte innebygget i vognene. Hvis vognene befinner seg 
i nærheten av serveringspunktet, kan maten transporteres med 
hendige transportvogner (ITS = Integrated Transport System).

Minigen I – en oppvarmingsenhet
●  En oppvarmingsenhet, kapasiteten 8x GN 1/1-kantiner
●  Varmeenheten kan deles inn i to oppvarmingsområder 
●  Vognen kan leveres med avkjøling for kok & kjøl -funksjon (fabrikkinnstilling)

Minigen II – to enheter
(1 varm og 1 nøytral)
●  Oppvarmede delen 4x GN 1/1 + nøytrale delen 2x GN 1/1
●  Deler kan også leveres med avkjøling (fabrikkinnstilling)

Multigen II – to enheter
(1 varm og 1 nøytral)
●  Oppvarmede delen 8x GN 1/1 + nøytrale delen 8x GN 1/1
●  Deler kan også leveres med avkjøling (fabrikkinnstilling)
●  Varmeenheten kan deles inn i to oppvarmingsområder 

Multigen III – to oppvarmingsenheter
●  To oppvarmede delen 8x GN1/1, sammen 16x GN1/1
●  Deler kan også leveres med avkjøling (fabrikkinnstilling)
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Overføringsvogn og isolasjonshette,
tilleggsutstyr.

METOS BURLODGE MINIGEN-MULTIGEN BUFFETVOGNER

Overføringsvogn, tilleggsutstyr.Kontrollpanel og temperaturføler.

Metos Burlodge Multigen and Minigen Artikkel Brettkapacitet (avstand) Dimensjon mm El. tilkobling 
Minigen I  en oppvarmingsenhet 4215730 7/8 x GN1/1-65 (83/72) 848x731x964/1420 400V 3N~ 7,8 kW 
Minigen II  to enheter 4215770 4+2 GN1/1-65   (77/86) 848x731x964/1420 400V 3N~ 7,8 kW 
Multigen II to enheter 4215781 2 x 8 GN1/1-65  (72) 1259x731x964/1420 400V 3N~ 7,8 kW 
Multigen III  to enheter 4215802 2 x 8 GN1/1-65  (72) 1508x731x964/1420 400V 3N~ 2x7,1 kW 

Tilleggsutstyr (fabrikkmonteres)
●  Enhet for avkjøling
●  Toppmontert kontrollpanel (med kjøllys, halogen 

lys, batteridreven etc.)
●  Slingrekant på toppen
●  Nedfellbar brettbane på langsiden 
●  Dørlås
●  Forskjellig størrelse på hjul og bremsealternativ
●  Slepekrok
●  ID holder
●  Batteridreven display

Tilleggsutstyr:
●  Serveringsbrett i to størrelser (575x325 og 

530x325mm) i fargene beige, grønn og oransje)
●  Endehylle med holder for avfallsposer
●  Kantiner og serveringsbrett for transport
●  Termohetter
●  Isolert transportvogn
●  Tallerkenholder
●  Bestikkholder
●  GN1/1-skinner
●  Varmefordelingsplate for den delbare 

varmeenheten
●  Avtagbar temperaturmåler
●  Klistremerke (barneavdelninger, barnehager)
●  Bwise HACCP program

Alternativer Artikkel
Dørlås* 4215736
Slepekrok* 4215764
Ekstra ABS panel, farget * 4215762
Ekstra sidehylle for langsiden (Minigen)* 4215763
Ekstra sidehylle for langsiden (Multigen)* 4215800
Klistremerker Doktor Bruno (Minigen)* 4216032
Klistremerker Doktor Bruno (Multigen)* 4216034
Klistremerker Bruno i parken (Minigen)* 4216027
Klistremerker Bruno i parken (Multigen)* 4216049

Minigen II med tilbehør.

Tilleggsutstyr Artikkel
Sidehylle 4215760
Avfallsposeholdere for hylle 4215761
Brettholder 4215765
Bestikkholder 4215766
GN1/1-skinner 4215752
Varmefordelingsplate 4215750
Bwise HACCP program 4262462
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METOS BURLODGE B-SMART BASESTASJON OG MATTRANSPORTVOGN

Dokkingstasjon som passer til alle vognstørrelser

Dokkingstasjonens kontrollpanel

Kok & kjøl – kok & server system for sentralisert distribusjon

●  Vognens design med fire dører reduserer svingvinkelen 
●  Mobil dokkingstasjon
●  Ergonomisk og lett tilgjengelig kontrollpanel
●  Begge vognstørrelsene kan kobles til stasjonen
●  Designet for måltider som lages før servering eller ferdig  

måltidssystemer
●  Konstruert i rustfritt stål
●  Tid og temperatur kan programmeres
●  Tre oppvarmingssykluser
●  Mattemperatursonde
●  Automatisk vedlikeholdssyklus 
●  Automatisk start kan programmeres
●  B-Wise HACCP-overvåking med B-NetWise via LAN eller 

trådløst nettverk

Alternativer 
●  Sidehylle
●  Destinasjonsetikett for avdelinger
●  Hengerfeste (avtakbar tverrstang i A-ramme)
●  Fire eller seks hjul, tilgjengelig i R/S eller galvanisert
●  Sentralbrems
●  Dørlås

Svært mobil dokkingstasjon som enkelt kan flyttes for rengjøring. Unike stasjoner 
kan plasseres ved siden av hverandre og likevel kan man enkelt nå kontrollpanelet.
Vognene kobles enkelt til stasjonen med en magnetlås.

Metos Burlodge B-SMART er et innovativt leveringssystem 
med luftkonveksjon for varme eller kalde måltider, for ferdig-
måltider eller vedlikehold av temperatur. B-SMART består av to 
komponenter – en stasjon og en vogn. Dokkingstasjonens kon-
trollpanel er utstyrt med oppvarming og nedkjøling og alle me-
kaniske deler og vognen er kun transportvogn for brett. Vognen 
kobles enkelt til ved å dytte vognen mot stasjonen.
Stasjonen er svært mobil og kan flyttes trygt takket være den 
unike, stabile utformingen.
Den trenger ingen dørfester eller føtter fordi  den er montert 
på fire justerbare hjul og holdes på plass av en en veggmonte-
ringsbrakett som kobles fra raskt.

Metos Burlodge B-SMART SHUTTLE er en vogn for transport 
av matbrett. Den er laget av rustfritt stål som gjør den holdbar 
men likevel lett, og uten noen elektriske eller mekaniske kom-
ponenter. Isolasjon med høy tetthet er injisert i sidepaneler og 
dører, som er i rustfritt stål, for å forbedre vognens evne til å 
holde på temperaturen. Vognen er lett å flytte på og kan mon-
teres på fire eller seks svært solide dobbeltbærende hjul. Den 
er utstyrt med en kraftig omslagsstøtfanger i plast med høy 
motstand. Vognen har kapasitet fra 20 til 48 brett med mange 
brettalternativer. Alle vogner kobles til den samme stasjonen, 
uavhengig av kapasitet. Vognen kobles enkelt til stasjonen med 
et magnetlås. Når det er koblet til starter stasjonen automatisk 
som programmert.
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METOS BURLODGE B-SMART BASESTASJON OG MATTRANSPORTVOGN

Metos Burlodge B-Smart Dimensjon mm 530/575 brett Smart-brett Elektriske tilkoblinger
Dokkingstasjon B-Smart 968 x 782 x 1364 400V 3N~ 8 kW 11A
B-Smart tranportvogn kort 794 x 890 x 1376 24 36
B-Smart transportvogn lang 794 x 1208 x 1376 36 48

Ingen elektriske 
eller mekaniske 
komponenter!

Dokkingsystem med konveksjonsluft for levering av måltider 
– støtter mange brettstørrelser

Støtfanger på 90 cm 
høyde for å møte 
sykehusrekkverk

Støtfanger med
innebygde håndtak

Slitesterk og veier lite 
–lett å manøvrere

Polyuretanskum er 
injisert for forbedret 
isolasjon og styrke

Topp i rustfritt stål med
forhøyede punkt for å
redusere skraper og for
å indikere tilkoblingsretning

Mekanisk låssystem

Fire eller seks hjul på 160 mm
To med bremser

Kort 890 m
m

Lang 1208 m
m

 

Fire dører som er isolert
med høy tetthet.
Åpningshengsler på 270˚ eller
255˚ for vognvaskemaskiner.

Støtfanger med snitt for
enkel tilgang til bremser
og avtakbart hengerfesteAlltid samme høyde, 

lengden bestemmer ka-
pasiteten

Tilgjengelig i 24 GN-stør-
relse brett, 36 Smart-brett 
og en lang modell med 
brett i 36 GN-størrelse.

530 brede brett 530 x 325 mm 
Det brede mindre brettet kan flyt-
tes fra side til side for å gi mer 
plass til varm eller kald mat.

575 brede brett 575 x 325 mm 
Det brede store brettet som glir 
inn i skilleveggen i midten av 
brettet gir lik brettplass til varm 
eller kald mat.

575 delt brett 575 x 325 mm 
Det delte store brettet som sklir 
inn i skilleveggen i midten av 
brettet gir lik brettplass til enten 
varm eller kald mat.

Smart-brett 575 x 243 mm 
Det lange brettet med redusert 
dybde gir økt brettkapasitet for 
lange og korte vogner. 
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METOS MOMESTA DISTRIBUSJONSENHET

Momesta for enkelt og lett arbeid
Vanlige og spesielle dietter kan distribueres ved 
samme Metos Momesta-stasjon.
Lite personale nødvendig, perfekt manøvrerings- 
og tilpasningsevne gjør den ideell for kjøkkenet 
ditt.

Metos Momesta er egnet for: 
•  Brettdistribusjon av ferdigmåltider (og mat 

som lages)
•  Forhåndsporsjonering av salat og dessert
•  Lage fylte brød og annen snacks
•  Demontering og sortering av brukte brett

Metos Momesta-løsningen inkluderer:
•  design etter kundes og kjøkkenets spesifikas-

joner
•  omfattende opplæring i tre trinn
•  alle elementer for kundespesifikke sam-

lingsstasjoner for brett

MOBILE arbeidsstasjon
flyttes lett fra et sted til 
et annet

SpesialdietterIngen elektris-
ke tilkoblinger  

Krever lite 
plass

Ergonomisk 

Metos Momesta er en distribusjonsstasjon der 
et måltid enkelt kan settes på et brett. Stasjonen 
er enkel å optimalisere og duplisere, avhengig av 
maten og mengdene som serveres.
Momesta er et fleksibelt alternativ til et nøytralt 
eller eller kaldt transportbånd. Det er også egnet 
for demontering av brett.

Mye plass til ulike komponenter
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METOS MOMESTA DISTRIBUSJONSENHET
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TRANSPORTBÅND FOR SENTRALISERT DISTRIBUSJON

Transportbånd flat belte

   Dimensjon 
Flatbeltesystem Artikkel Type (WxDxH)mm
Transportbånd 4000 4781156 flat belte 4000x500x900
Transportbånd 5000 4781172 flat belte 5000x500x900
Transportbånd 6000 4781187 flat belte 6000x500x900
Transportbånd 7000 4781192 flat belte 7000x500x900
Transportbånd 8000 4781196 flat belte 8000x500x900
Andre lengder og rundbeltesystem tilgjengelig på forespørsel.

Transportbånd med rund-belte system.

Bruk av transportbånd for servering av matporsjoner 
på brett er enkelt, raskt og systematiskt. System levert 
med flate transportbånd har et 300 mm solid bånd, 
laget av forsterket polyuretan. Transportbånd finnes også 
som rundbelte-system, også godt egnet for retur av 
serveringsbrett.

Transportbånd reduserer hastverk og stress i en viktig del 
av matserveringskjeden. Systemet leveres med trinnløs 
hastighetjustering fra 4 til 20 m/min. 

Som standardutstyr leveres et systemoppsett med hoved-, 
start-, stopp- og alarm-stopp bryter.
Som ekstrautstyr finnes en mekanisk endestoppbryer eller 
automatisk fotocelle.

Konstruksjonen er i rustfritt stål. Transportbånd har to 
eller flere høydejusterbare ben, avhengig av lengden. Man 
har tatt spesielt hensyn til hygieneaspektet med fokus på 
enkelt renhold. Båndet er utstyrt med en avskraper og 
oppsamlingsbeholder. Løse matrester fjernes fra båndet 
automatisk under drift.

Driftssikkerhet ivaretas av innebygde sikkerhetsanord-
ninger. Motoren er innebygd og utstyrt med overopphet-
ningsvern. Elboksen har sprutbeskyttelse og er plassert 
under selve transportbåndet. Selve boksen kan roteres for 
enkel servicetilgang. Elektriske tilkoplingspunkter er plas-
sert bak deksler og på en slik måte at de er beskyttet mot 
støt fra andre objekter. 

Et stort utvalg standardmoduler sammen med de ulike 
transportvognene, gjør at vi kan tilby løsninger for de fleste 
produksjonslinjer.

Ekstra utstyr som alltid bestilles separat: ekstra 
stikkontalter, endebryter, pneumatisk fotpedal, ekstra 
arbeidsbord, roterende overhylle, bumper lister, hjul mm.

Tilleggsutstyr Artikkel
Endebryter  4781121
Fotocelle, endebryter 4781155
Bumper list, 2-sidig 4781132
Dobbel stikkontakt 230 V Schuko* 4781144
Svingbar overhylle i rustfritt stål 4781167
Eksta hengslet arbeidsbord i rustfritt stål 4781178

*brukes for benkeplater, som kan monteres ved si-
den av båndet

250  



TRANSPORTBÅND FOR SENTRALISERT DISTRIBUSJON

Endestopp bryter 
Mekanisk stoppsystem i enden 
av transportbeltet. Hygienisk og 
beskyttet mot smuss og fuktighet.

Hengslet arbeidsbord i rustfritt stål
Monteres på samme nivå som beltet i 
enden av rammen enten på venstre eller 
høyre side. Bæreevne maks. 20 kg.

Svingbar overhylle i rustfritt stål
Toppmontert hylle i rustfritt 
stål, plassert i begynnelsen på 
transportbåndet, brukes f.eks. til 
pasientkort. S-formet pipe i rustfritt 
stål, 1380 mm høy, svingradius 1 m, 5 
kg bæreevne.

Dobbel stikkontakt
To 230V Schuko-stikkontakter, 
deksler i rustfritt stål, under 
rammen rettet mot venstre eller 
høyre. Ønsket antall må legges til 
i ordren.

Bumper list 
Svart, elastisk, 60 mm bred 
gummilist for transportenhetens 
langsider. Pris/lengdemeter

Fotocelle bryter
Alternativ til mekanisk 
endestoppbryter
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METOS VOGNER FOR MATDISTRIBUSJON

Kurvvogn for matdistribusjon

Enten varmlufts- eller avkjølingsvogn for 
distribusjon av f.eks. suppe-, salat- og dessertskåler. 
Konstruksjonen i rustfritt stål, isolert. Manuelt 
justerbar kurvplattform. Avtagbar plattform, 
gummiert kurv i rustfritt stål, størrelse 500 x 500 
x 115 mm. Ekstra kurvkapasitet for 75 mm høy 
kurv 9 stk., eller 115mm høy kurv 6 stk. Hygienisk 
lukking med plastlokk (KOUH) eller rustfritt isolert 
lokk (BDC). Ergonomiskt formede håndtak, 
kollisjonsbeskyttere i hvert hjørne. Kulelagerhjul 
med bremser.

Kurvvogn Artikkel Dimensjon mm Kapasitet El.tilkobling
KOUH/50-50 varm  4235010 760x852x900 150 kg 230 V1 N 2.0 kW
BDC/50-50 kald 4235020 761x1092x900 90 kg 230 V1 N 0.22 kW
Kurv 75 4235015 500x500x75  
Kurv 115 4235016 500x500x115  

Transportvogner

Vognen BDUH er designet for oppvarmede skåler med diameter ca. 
170-190 mm. Kapasitet opp til 370 skåler. Lett plastlokk er inkludert 
i leveransen.

Allround vogn (UST) egner for serveringskar i ulike størrelser og 
former, også for de helt små serveringsfat. Størrelsen på den 
plastbelagte plattformen i rustfritt stål er 570 x 280 mm. For å støtte 
stablede serveringsfat/skåler har vognen bevegelige støttestenger. To 
støttestenger er inkludert i leveransen. 
Vi kan mot tillegg i prisen tilby all-round vogner, som er designet for 
oppvarming eller for plassering i kaldt rom.

Distribusjonsvogn Artikkel Dimensjon mm Kapasitet El.tilkobling
BDUH/60-60 oppvarmet 4235011 992x760x900 200 kg 230 V 1 N 
UST/57-28 all-round vogn 4235109 750x510x900 100 kg 

4235109

4235010

Brettserveringsvogn 4554098 på side 461.
Tallerkendispensere 4203904 og 4203906 på side 302.
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Distribusjonsvogn Artikkel Dimensjon mm Kapasitet El.tilkobling
BDUH/60-60 oppvarmet 4235011 992x760x900 200 kg 230 V 1 N 
UST/57-28 all-round vogn 4235109 750x510x900 100 kg 

METOS VOGNER FOR MATDISTRIBUSJON

Vannbadvogn Artikkel Dimensjon mm Kapasitet El.tilkobling
SPA/EB-2 med åpen underhylle 4235000 914x677x900 2 x GN1/1-200 230 V 1 N 1.4 kW
SPA/EB-3 med åpen underhylle 4235001 1,254x677x900 3 x GN1/1-200 230 V 1 N 2.1 kW

Vannbadvogn

Holdbar vannbadvogn, konstruert i rustfritt stål, brukes ved 
transportbelte eller i transportlinje og i catering virksomhet. Hver 
brønn har sin egen temperaturkontroll og avløpskran. Brønnene er lette 
å rengjøre, de er sømløse med runde kanter, og de kan også brukes som 
tørrvarmeri. Ergonomiske håndtak, kollisjonsbeskyttere i hvert hjørne. 
Kulelager i alle hjul, 2 av dem har bremser. Åpen løsning med underhylle. 

4235001

4235041

Kjølt bassengvogn

Kjølt bassengvogn til bruk for porsjonering av kald mat ved transportbelte, 
i transportlinje eller i catering virksomhet. Vognen er holdbar, isolert 
og har en avløpskran. Konstruksjon i rustfritt stål. Kompressoren er 
plassert i beskyttet kasse under vognen. Plass for to eller tre GN 1/1 
kantiner. Kulelager i alle hjul, 2 av dem har bremser. Mulighet for å 
plassere en overhylle. 

Kjølt bassengvogn Artikkel Dimensjon mm Kapasitet El.tilkobling
SPA/K-2 4235040 874x719x900 2 x GN1/1-200 230 V 1 N 0.21 kW
SPA/K-3 4235041 1,199x719x900 3 x GN1/1-200 230 V 1 N 0.21 kW
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