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Wskazówki dotyczące zamawiania wózków na lód i pojemników do lodu Totes™

SmartCART™ 75

Nr prod. 00112771

SmartCART 125

Nr prod. LSC125

SmartCART 240

Nr prod. ROTOCART

Cambro® Cart – ICS125L

Nr prod. ICS125L

Totes

Nr prod. ABICETOTP

Idealny do przemieszczania małych ilości lodu 
w celu ręcznego napełniania pojemników 
do przechowywania. Pojemność 34,0 kg 
(75 funtów). W komplecie 3 pojemniki do 
lodu Totes.

54,6 x 86,4 x 99,1 cm (szer. 21.50 cala x  
gł. 34.00 cale x wys. 39.00 cali)

Ciężar wysyłkowy – 24,1 kg (53 funty)

Doskonały roboczy wózek dla mobilnych 
barów, posiadający całkowicie izolowaną 
obudowę polietylenową o pojemności 56,8 kg 
(125 funtów) i otwieraną do góry pokrywę.

57,2 x 71,8 x 85,1 cm (szer. 22.50 cala x  
gł. 28.30 cala x wys. 33.50 cala)

Ciężar wysyłkowy – 27,2 kg (60 funtów)

Całkowicie izolowana obudowa polietylenowa 
o pojemności 109,0 kg (240 funtów), 
wyposażona w zdejmowaną pokrywę. 
Przeznaczony do transportu dużych ilości lodu.

61,6 x 105,4 x 90,8 cm (szer. 24.25 cala x  
gł. 41.50 cala x wys. 35.75 cala)

Ciężar wysyłkowy – 34,1 kg (75 funtów)

Całkowicie izolowana obudowa polietylenowa 
o pojemności 56,8 kg (125 funtów), wyposażona 
w odsuwaną do tyłu pokrywę. Nadaje się 
idealnie do wsuwania pod bary.

58,4 x 79,5 x 74,3 cm (szer. 23.00 cale x  
gł. 31.30 cala x wys. 29.25 cala)

Ciężar wysyłkowy – 31,8 kg (70 funtów)

Wygodny uchwyt, łatwe wysypywanie lodu 
z dłuższego boku. Maksymalne obciążenie 
11,4 kg (25 funtów). Zestaw 6 szt.

18,08 x 39,7 x 38,1 cm (szer. 7.12 cala x  
gł. 15.62 cala x wys. 15.00 cali)

Ciężar wysyłkowy – 15,4 kg (34 funty)

Kompatybilny z 
modelem zasobnika

 = możliwość osobnego zamówienia  n/r = nie zaleca się używania z tym modelem

Zasobnik z 
pochylonym przodem     

Pionowy zasobnik 
jednodrzwiowy     

Pionowy zasobnik 
dwudrzwiowy     

Jednodrzwiowy 
zasobnik Ice•DevIce™  † n/r † 

Dwudrzwiowy 
zasobnik Ice•DevIce  † n/r † 

ITS – system 
transportu lodu n/r n/r  n/r 

† Wymaga używania zrzutni o szer. 10,16 cm (4.00 cale) (nr prod. ABDVCHUT4).

Wskazówki dotyczące zamawiania akcesoriów do workowania lodu
Zestaw do workowania

Nr prod. ABBAGGERKT

Worek do lodu o poj. 3,6 kg (8 funtów)

Nr prod. 00116434

Worek do lodu o poj. 9,1 kg (20 funtów) 

Nr prod. 00138370

Zszywacz na klamry typu C – nr prod. 00137711

Klamra typu C – nr prod. 00137729

 

W skład zestawu do workowania wchodzi zespół 
workownicy, dyspenser taśmy z taśmą oraz 
250 plastikowych worków o pojemności  
4,5 kg (10 funtów).

27,9 x 34,6 x 73,7 cm (szer. 11.00 cali x  
gł. 13.63 cala x wys. 29.00 cali)

Ciężar wysyłkowy – 9,1 kg (20 funtów)

 

125 worków na wieszaku – 4 wieszaki w pudełku. 
Worek polietylenowy o gr. 1,25 Mil.

26,7 x 10,16 x 48,3 cm (szer. 10.50 cala x  
gł. 4.00 cale x wys. 19.00 cali)

Ciężar wysyłkowy – 7,3 kg (16 funtów)

 

125 worków na wieszaku – 4 wieszaki w pudełku. 
Worek polietylenowy o gr. 2,25 Mil.

35,6 x 11,43 x 68,6 cm (szer. 14.00 cali x  
gł. 4.50 cala x wys. 27.00 cali)

Ciężar wysyłkowy – 11,4 kg (25 funtów)

 

Zszywacz Bostitch® P-7 na klamry typu C do 
zamykania worków. Automatyczne podawanie 
klamr typu C.

Ciężar wysyłkowy – 0,45 kg (1 funt)

Aluminiowe klamry typu C o tępych końcach do 
zszywacza  Bostitch P-7. 2500 szt. w pudełku.

Ciężar wysyłkowy – 0,91 kg (2 funty)

Kompatybilny 
z modelem zasobnika  = możliwość osobnego zamówienia  n/r = nie zaleca się używania z tym modelem

Zasobnik z pochylonym przodem  n/r n/r n/r

Jednodrzwiowy zasobnik 
Ice•DevIce†  n/r n/r n/r

Dwudrzwiowy zasobnik 
Ice•DevIce†  n/r n/r n/r

Zasobnik Ice Pro™ n/r   

† Wymaga używania zrzutni o szer. 10,16 cm (4.00 cale) (nr prod. ABDVCHUT4).

Kompatybilność akcesoriów do zasobników lodu
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Cambro jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cambro Manufacturing Company w USA. 
Bostitch jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Stanley Black and Decker.
Saf-T-Ice jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy San Jamar, będącej oddziałem firmy Coleman Group, Inc. w USA.
Ice•DevIce, Ice Pro, SmartCART i Totes są znakami towarowymi firmy Follett LLC.
Follett jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Follett LLC, zarejestrowanym w USA.
Firma Follett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań. Świadectwa certyfikacyjne mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Wskazówki dotyczące zamawiania nóżek ze stali nierdzewnej
Nóżki kołnierzowe o wys. 15,24 cm (6 cali)

komplet 4 szt.

Nr prod. ABSPECLEG3

Nóżki okrągłe o wys. 20,32 cm (8 cali) ze 
stabilizatorem 

komplet 4 szt.

Nr prod. AB8INLEGSS

Nóżki kołnierzowe o wys. 25,4 cm (10 cali)

komplet 4 szt.

Nr prod. 00151647

Nóżki okrągłe o wys. 30,5 cm (12 cali)

komplet 4 szt.

Nr prod. ABSPECLEG1

 

Ciężar wysyłkowy – 2,72 kg (6 funtów)

 

Ciężar wysyłkowy – 4,6 kg (10 funtów)

 

Ciężar wysyłkowy – 6,8 kg (15 funtów)

 

Ciężar wysyłkowy – 5,9 kg (13 funtów)

Kompatybilny 
z modelem zasobnika  = możliwość osobnego zamówienia n/r = nie zaleca się używania z tym modelem

Zasobnik z pochylonym przodem    

Pionowy zasobnik jednodrzwiowy    n/r

Pionowy zasobnik dwudrzwiowy   n/r n/r

Jednodrzwiowy zasobnik Ice•DevIce n/r n/r n/r n/r

Dwudrzwiowy zasobnik Ice•DevIce n/r n/r n/r n/r

ITS – system transportu lodu n/r n/r n/r n/r

Opcje i akcesoria dla systemów przechowywania i
transportu lodu

Wskazówki dotyczące zamawiania łopatek, szufli i czerpaków
Łopatka

Nr prod. ABICEPADDL46
118,1 cm (46.50 cali)

lub
Nr prod. ABICEPADDL 
147,3 cm (58.50 cali)

Grabie
Nr prod. AB36RAKE
96,5 cm (38.00 cali)

lub
Nr poz. ABICERAKE

127,0 cm (50.00 cali)

Szufla
Nr prod. ABICSHOVEL
94,0 cm (37.00 cali)

Czerpak
Nr prod. 00146365L

1,9 l (64 uncje)

Czerpak

Nr prod. ABICESCOOP
2,4 l (82 uncje)

Wykonana z polietylenu wysokiej gęstości łopatka 
umożliwia łatwe rozbijanie mostków lodowych.

Ciężar wysyłkowy – 2,72 kg (6 funtów)

Służy do przemieszczania lodu do przodu 
zasobnika w celu uzyskania lepszego dostępu. 
Uchwyt winylowy, trzonek aluminiowy, głowica 
grabi ze stali nierdzewnej.

Ciężar wysyłkowy – 1,36 kg (3 funty)

Wykonana z wytrzymałego polietylenu. 
Umożliwia wydajne wyładowywanie lodu 
z zasobnika.

Ciężar wysyłkowy – 4,09 kg (9 funtów)

System San Jamar® Saf-T-Ice® 
Guardian system®. Umożliwia 
ograniczenie do minimum kontaktu 
z lodem, zawiera stojak do 
przechowywania czerpaka.

Ciężar wysyłkowy – 2,72 kg (6 funtów)

Duży polietylenowy czerpak 
do ręcznego wyładowywania lodu 
z zasobników.

Ciężar wysyłkowy – 1,36 kg (3 funty)

Kompatybilny 
z modelem zasobnika  = możliwość osobnego zamówienia  n/r = nie zaleca się używania z tym modelem

118,1 cm  
(46.50 cali )

148,6 cm 
(58.50 cali )

96,5 cm  
(38.00 cali)

127,0 cm
(50.00 cali)

Zasobnik z pochylonym przodem  n/r n/r n/r n/r  
Pionowy zasobnik  
jednodrzwiowy  n/r  n/r   

Pionowy zasobnik dwudrzwiowy n/r  n/r    
Jednodrzwiowy zasobnik 
Ice•DevIce  n/r  n/r n/r  

Dwudrzwiowy zasobnik 
Ice•DevIce n/r  n/r  n/r  

System transportu lodu n/r  n/r    

Zasobnik Ice Pro n/r n/r n/r n/r n/r n/r n/r

Kompatybilność akcesoriów do zasobników lodu

3435 POL-201811  |  © Follett LLC


