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GRAM COMPACT 210, 310, 410 en 610 
– de nieuwe standaard voor de 21e eeuw
GRAM COMPACT 210, 310, 410 en 610
– de nieuwe standaard voor de 21e eeuw

Op alle modellen van de nieuwe 
Compact serie 210, 310, 410 en 
610 krijgt u 3 jaar fabrieksgarantie.

Online informatie voor 
de klant: www.gram.nl.

Voor de energiezuinige kasten van Gram 
zijn uitsluitend natuurlijke koel- en isolatie-
middelen gebruikt die geen HFK bevatten.garantiegarantiejaar i



GRAM COMPACT - Bespaar op uw energierekening
De nieuwe GRAM COMPACT 210, 310, 410 en 610 koel- en vrieskasten voldoen nu aan de hoogste
standaard voor professionele koeling. Naast een volledig vernieuwd koelsysteem, geheel HFC-vrij,
is de Gram Compact nu ook een van de meest energiezuinige koel- en vrieskasten op de markt.
Samen met een fabrieksgarantie van 3 jaar bespaart u de komende jaren enorm op energie- en
onderhoudskosten bij de aanschaf van deze nieuwe standaard in koelmeubelen

... Innovatief, functioneel en veelzijdig
De Gram Compact is uiterst betrouwbaar. De grotere modellen zijn ISO23953 getest. Door de
veelzijdigheid en flexibiliteit zijn deze koelingen nu ruim inzetbaar in restaurants, hotels, catering,
scholen, gezondheidszorg en de retailmarkt.

... de natuurlijke koudemiddelen R290 en R600a 
hebben een „Global Warming Potential“ (GWP) 
van slechts 3. Een aanzienlijke vermindering 
• van de bijdrage aan het broeikas-effect!
ter vergelijking: ...
GWP-Waarde van momenteel meest
gebruikte koudemiddelen:
R 134a = 1300 en R404a = 3260 

(1) Zie voor energieverbruik pagina 16-17.
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Hoge kwaliteit Deens Design

Als u Gram kiest, bent u verzekerd van een productgarantie die een klasse apart en de beste op
de markt is, en u krijgt een van de meest energiezuinige koel- en vrieskasten.

garantiejaar
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3 jaar Garantie 

Op alle modellen van de nieuwe Compact serie 210, 310, 410 en 610 krijgt u 3 jaar fabrieksgarantie. 
Deze verlengde garantie en het enorm lage energieverbruik, zorgen voor zeer lage exploitatiekosten. 
Voorbeeld: Een koelkast Compact K410 heeft een energieverbruik van 0,6 kWh/24h.(*)
Dat is 219 kWh/jaar. Uitgaande van € 0,20 per kW/h betekent dit op jaarbasis slechts € 43,80.
Ook geldt voor alle Gram producten de garantie dat u tot 10 jaar na aanschaf reservedelen kunt 
krijgen.
 
Ook geldt voor alle Gram producten de garantie dat u tot 10 jaar na aanschaf reservedelen
kunt krijgen.

garantiegarantiejaar

(1)  ISO 23953, Klimaatklasse 4: Getest bij +30°C omgevingstemperatuur, 55% relatieve luchtvochtigheid.
(2)  Een volledig overzicht van de energie verbruiken vind u op bladzijde 16 - 17.



Functioneel design
Degelijke, geïntegreerde
handgreep over de volle
hoogte van de deur.

Eenvoudig onderhoud
De binnenwand is uit één stuk vormge-
goten ABS-kunststof vervaardigd, met
mooie afgeronde hoeken. Het dicht-
ingsrubber in de deur is gemakkelijk 
schoon te maken of te vervangen.

6

Verhoogde zekerheid
De eenvoudige besturing is voorzien van
een aantal alarmfuncties en noodprogram-
ma’s waardoor bij eventuele storingssitua-
ties de temperatuur wordt vastgehouden.
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Geïntegreerde
LED verlichting
Glasdeurkasten zijn
uitgevoerd met in de
deur geïntegreerde
LED verlichting.

Wijnkoelkast
COMPACT KG 410 is ook verkrijgbaar als wijnkast
met 10 wijnroosters. Deurslot.

Deurslot

Solide en kantelvrije draadroosters
De draadroosters zitten in U-vormige richels,
waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen.
In de Compact 610 zijn de wandrail en kan-
telvrije roostersteunen van RVS en geschikt 
voor GN 2/1.

COMPACT in Marine uitvoering
Alle COMPACT modellen zijn nu ook in
Marine uitvoering verkrijgbaar. Dit betekent
60Hz compressoren, stelpoten met moge-
lijkheid deze aan de vloer te bevestigen, en
RVS roosters met aan voor- en achterzijde
een 50 mm. hoge rand

Unieke
Details

Uniek luchtgelei-
dingssysteem en 
automatische ont-
dooiing
Dankzij het unieke
luchtgeleidingssysteem
garanderen de COMPACT
kasten een gelijkmatige
koeling in de gehele kast.
De koude lucht wordt
langs de deur en de zij-
wanden naar boven afge-
zogen. Van hieruit wordt de 
lucht via het koelelement 
door een luchtkanaal
geleid dat onderin de kast
eindigt. Alle modellen heb-
ben automatische ontdooi-
ing en herverdamping van 
het dooiwater.



8

Producttype   F 210 R   F 210 L 
Temperatuurbereik   -22/-5   -22/-5 
Koelsystem   Geventileerd   Geventileerd  
Ontdooiing   Automatisch   Automatisch
Materialen/Inhoud  Conform onderbouw koelkasten Compact 210 - zie boven

Uitw./Inw. uitrusting  Conform onderbouw koelkasten Compact 210 - zie boven

GRAM COMPACT 210 onderbouw koelkast - Hoogte 83 cm

GRAM COMPACT 210 onderbouw vrieskast - Hoogte 83 cm

● = Standaarduitrusting  |   ● = Optie

“Zuil” combinatie

De koel- en vrieskasten hebben dezelfde uitwendige
afmetingen en zijn daarom gemakkelijk te combineren. De
gewenste combinatie kan voorgemonteerd worden besteld,
of ter plaatse worden samengebouwd.
Afmetingen (zoals getoond) 59,5 x 64 x 172,5 cm (BxDxH).

De koel- en vrieskasten hebben dezelfde uitwendigeDe koel- en vrieskasten hebben dezelfde uitwendige
afmetingen en zijn daarom gemakkelijk te combineren. De

Lijn opstelling

U kunt natuurlijk   ook de koel- en vrieskasten van 
dezelfde hoogte naast elkaar in een lijn combineren 
(minimaal 20 mm tussenruimte)
Afmetingen (zoals getoond): 121 x 64 x 83 cm (B x D x H).

“Zuil” combinatie

De koel- en vrieskasten hebben dezelfde uitwendigeDe koel- en vrieskasten hebben dezelfde uitwendige

Weinig vloer oppervlak 

Dankzij een uitwendige breedte 
van 59,5 cm en een diepte 
van 64 cm neemt de Compact 
210 maar weinig vloerruimte in 
beslag. Door een hoogte van 
slechts 83 cm past deze altijd 
onder een tafelblad. Ze zijn zelfs 
geschikt voor wandmontage.

Producttype  K 210 R  K 210 L KG 210 R  KG 210 L
Temperatuurbereik  +2/+12  +2/+12 +2/+12  +2/+12
Koelsystem  Geventileerd  Geventileerd Geventileerd  Geventileerd 
Ontdooiing  Automatisch  Automatisch Automatisch  Automatisch
Materialen Uitwendig RVS  Wit RVS  Wit
 Inwendig Grijs ABS   Wit ABS  Wit ABS   Wit ABS
Inhoud Draadroosters nylon gecoat
 (486 x 430 mm) 2 grijs  2 wit 2 wit   2 wit
 Draadroosters 
 (486 x 300 mm)  1 grijs  1 wit  1 wit   1 wit
Uitwendige uitrusting Rechts afgehangen deur,
 ook links af te hangen ●  ●  

 Rechts afgehangen,
 geïsoleerde glasdeur    ●  ●

 Deurslot ●  ● ●  ●

 Geïntegreerde handgreep ●  ● ●  ●

 Digitale temperatuuruitlezing � ●  ● ●  ●

 Stelpootjes voor, wielen achter ●  ● ●  ●

 Deur links afgehangen ●  ● ●  ●

 RVS stelpoten H=100/130 mm ●  ● ●  ●

 Wielset H=125 mm ●  ● ●  ●

 RVS Marinepoten  H= 134/200 mm ●  ● ●  ●

 Wandmontageset ●  ● ●  ●

 Samenbouwset ●  ● ●  ●

Inwendige uitrusting Geïntegreerde LED verlichting    ●  ●

 Extra draadroosters ●  ● ●  ●

 RVS roosters ●  ● ●  ●

 Marineroosters ●  ● ●  ●

 Schuine (wijn) roosters ●  ● ●  ●

 Draadmand ●  ● ●  ●

 60 Hz compressor ●  ● ●  ●



De COMPACT 210 kasten zijn gemaakt om bij
de tafelhoogte van de professionele werkplek
te passen. Met een breedte en diepte van 59,5
bij 64 cm en een hoogte van 83 cm, zijn de kas-
ten ideaal voor onder een tafelblad. Dan zijn de
levensmiddelen altijd bij de hand als ze gebruikt
moeten worden.

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem en 
de unieke luchtgeleiding in de Gram Compact
kasten is handhaving van een gelijke tempera-
tuur door de gehele koeling uitzonderlijk goed.
Zie de illustratie op bladzijde 7.

U kunt kiezen tussen een witte of RVS uitvoe-
ring met dichte deur. De koelkasten zijn ver-
krijgbaar met glasdeur.

De binnenwand is uit één stuk vormgegoten
ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afge-
ronde hoeken. De RVS kasten zijn inwendig
grijs ABS, de wit gelakte kasten inwendig met
wit ABS en witte roosters. De glasdeur koelkas-
ten zijn inwendig altijd wit ABS met witte
roosters.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder
meer uit, geventileerde koeling, automatische
ontdooiing, digitale temperatuuruitlezing, elek-
tronische besturing, deurslot, samenbouwset,
marine-uitvoering en nog veel meer.

Ook als er weinig ruimte is

COMPACT 

210
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Producttype  K 310 R  K 310 L KG 310 R  KG 310 L
Temperatuurbereik  +2/+12  +2/+12 +2/+12  +2/+12
Koelsystem  Geventileerd  Geventileerd Geventileerd  Geventileerd
Ontdooiing  Automatisch  Automatisch Automatisch  Automatisch
Materialen Uitwendig RVS  Wit RVS  Wit
 Inwendig Grijs ABS  Wit ABS Wit ABS  Wit ABS
Materialen Draadroosters nylon gecoat
 (486 x 430 mm) 3 grijs  3 wit 3 wit  3 wit
 Draadroosters nylon gecoat
 (486 x 300 mm) 1 grijs  1 wit 1 wit  1 wit
Uitwendige uitrusting Rechts afgehangen deur, 
 ook links af te hangen ●  ●  

 Rechts afgehangen 
 geïsoleerde glasdeur    ●  ●

 Deurslot ●  ● ●  ●

 Geïntegreerde handgreep ●  ● ●  ●

 Digitale temperatuuruitlezing ●  ● ●  ●

 RVS stelpoten H=100/130 mm ●  ● ●  ●

 Links afgehangen deur ●  ● ●  ●

 Wielset H=125 mm ●  ● ●  ●

 RVS Marinepoten H=134/200 mm ●  ● ●  ●

 Wandmontageset ●  ● ●  ●

Inwendige uitrusting Geïntegreerde LED verlichting    ●  ●

 Extra draadroosters ●  ● ●  ●

 RVS roosters ●  ● ●  ●

 Marineroosters ●  ● ●  ●

 Schuine (wijn) roosters ●  ● ●  ●

 Draadmand ●  ● ●  ●

 60 Hz compressor ●  ● ●  ●

Producttype   F 310 R   F 310 L 
Temperatuurbereik   -22/-5   -22/-5 
Koelsystem   Geventileerd   Geventileerd  
Ontdooiing   Automatisch   Automatisch
Materialen/Inhoud  Conform koelkasten Compact 410 - zie boven
Uitw./Inw. uitrusting  Conform koelkasten Compact 410 - zie boven

GRAM COMPACT 310 Koelkast - Hoogte 130 cm

GRAM COMPACT 310 Vrieskast - Hoogte 130 cm

● = Standaarduitrusting   |   ● = Optie

Lijn opstelling

U kunt natuurlijk   ook de koel- en vrieskasten van dezelfde 
hoogte naast elkaar in een lijn combineren (minimaal 20 mm 
tussenruimte)
Afmetingen (zoals getoond): 121 x 64 x 130 cm (B x D x H).

U kunt natuurlijk   ook de koel- en vrieskasten van dezelfde 

Lijn opstelling
Gecombineerd met een magnetron of oven.

Het “bovenblad” van de kast is ook een ideale plek om een 
ander apparaat zoals een magnetron of oven te plaatsen 
daar het op de juiste ergonomische werkhoogte zit. 

U kunt natuurlijk   ook de koel- en vrieskasten van dezelfde 
hoogte naast elkaar in een lijn combineren (minimaal 20 mm 
U kunt natuurlijk   ook de koel- en vrieskasten van dezelfde 

Lijn opstelling
Gecombineerd met een magnetron of oven.Gecombineerd met een magnetron of oven.Gecombineerd met een magnetron of oven.Gecombineerd met een magnetron of oven.

Het “bovenblad” van de kast is ook een ideale plek om een 

Wandmontage 

De Compact 310 kan eve-
neens aan de muur gehangen 
worden d.m.v. de wandmon-
tageset waardoor men de 
vloer eenvoudig schoon kan 
maken.



GRAM COMPACT 310 is ontworpen om te 
passen waar andere kasten ofwel te klein of 
te groot zijn. Met zijn hoogte van 130 cm en 
zijn compacte design is alles gemakkelijk te 
bereiken.

Het “bovenblad” van de kast is ook een ide-
ale plek om een ander apparaat zoals een 
magnetron te plaatsen daar het op de juiste 
ergonomische werkhoogte zit. Het meubel kan 
tevens geplaatst worden op een plint waarvan 
u de hoogte zelf kan bepalen zodat het meubel 
geschikt is voor elke individuele keuken. 

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem 
en de unieke luchtgeleiding in de Gram Com-
pactkasten is handhaving van een gelijke tem-
peratuur door de gehele koeling uitzonderlijk 
goed.
Zie de illustratie op bladzijde 7.

Kasten zijn verkrijgbaar in een witte of RVS uit-
voering met een dichte deur. Koelers zijn even-
eens verkrijgbaar met glasdeur. De binnen-
wand is uit één stuk vormgegoten ABS-kunst-
stof vervaardigd, met mooie afgeronde hoe-
ken. De RVS kasten zijn inwendig grijs ABS, 
de wit gelakte kasten inwendig met wit ABS 
en witte roosters. De glasdeur koelkasten zijn 
inwendig altijd wit ABS met witte roosters. 

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder 
meer uit, geventileerde koeling, automatische 
ontdooiing, digitale temperatuuruitlezing, elek-
tronische besturing, deurslot, wandmontage-
set, marine-uitvoering en nog veel meer.

Alles binnen handbereik

COMPACT 

310
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Producttype   K 410 R   K 410 L  KG 410 R   KG 410 L
Temperatuurbereik   +2/+12   +2/+12  +2/+12   +2/+12
Koelsystem   Geventileerd  Geventileerd  Geventileerd  Geventileerd
Ontdooiing   Automatisch  Automatisch Automatisch  Automatisch
Materialen  Uitwendig  RVS   Wit  RVS   Wit
 Inwendig Grijs ABS   Wit ABS  Wit ABS   Wit ABS
Inhoud  Draadroosters nylon gecoat
 (486 x 433 mm)  5 grijs  5 wit  5 wit   5 wit
 Draadroosters nylon gecoat 
 (486 x 300 mm)  1 grijs   1 wit  1 wit   1 wit
Uitwendige uitrusting Rechts afgehangen deur
 ook links af te hangen ●  ●  
 Rechts afgehangen
 geïsoleerde glasdeur    ●  ●

 Deurslot ●  ● ●  ●

 Geïntegreerde handgreep ●  ● ●  ● 
 Digitale temperatuuruitlezing ●  ● ●  ●

 RVS stelpoten H=100/130 mm ●  ● ●  ●

 Links afgehangen door ●  ● ●  ●

 Wielset H=125 mm ●  ● ●  ●

 RVS Marinepoten H=134/200 mm ●  ● ●  ●

 Wandmontageset ●  ● ●  ●

Inwendige uitrusting Extra draadroosters ●  ● ●  ●

 RVS roosters ●  ● ●  ●

 Marineroosters ●  ● ●  ●

 Schuine roosters ●  ● ●  ●

 Draadmand ●  ● ●  ●

 60 Hz compressor ●  ● ●  ●

Producttype   F 410 R   F 410 L 
Temperatuurbereik   -22/-5   -22/-5  
Koelsystem   Geventileerd   Geventileerd  
Ontdooiing   Automatisch   Automatisch  
Materialen/Inhoud  Conform koelkastern Compact 410 - zie boven
Uitw./Inw. uitrusting  Conform koelkastern Compact 410 - zie boven

GRAM COMPACT 410 Koelkast - Hoogte 187,5 cm

GRAM COMPACT 410 Vrieskast - Hoogte 187,5 cm

● = Standaarduitrusting |   ● = Optie

Wandmontage 

Met de wandmontageset voor
GRAM COMPACT 410, wordt het 
reinigen van de vloer kinderlijk een-
voudig.

Lijn opstelling

U kunt natuurlijk   ook de koel- en vrieskasten van 
dezelfde hoogte naast elkaar in een lijn combine-
ren (minimaal 20 mm tussenruimte).
Afmetingen (zoals getoond):
121 x 64 x 187,5 cm (B x D x H).

COMPACT K 410

Bron: www.eca.gov.uk/etl

Energy consumption kWh/24h

K 410 0,60 
Energy Efficiency Index (kWh/48h/m3)

K 410 9,78 



De COMPACT 410 kasten zijn veelzijdige koe-
len vrieskasten voor de professionele werkplek 
en geschikt voor het bewaren van vele soorten 
levensmiddelen. De kasten zijn ruim, ook al zijn 
ze maar 59,5 cm breed en 64 cm diep. 

Door de instelbare RVS poten is het reinigen
onder de kast eenvoudig.

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem 
en de unieke luchtgeleiding in de Gram Com-
pact kasten is handhaving van een gelijke tem-
peratuur door de gehele koeling uitzonderlijk 
goed.
Zie de illustratie op bladzijde 7.

U kunt vrij kiezen tussen een witte of RVS  
uitvoering met dichte deur. Koelkasten zijn 
verkrijgbaar met glasdeur. De binnenwand 
is uit één stuk vormgegoten ABS-kunststof 
vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. 
De RVS kasten zijn inwendig grijs ABS, de wit 
gelakte kasten inwendig met wit ABS en witte 
roosters. De glasdeur koelkasten zijn inwendig 
altijd wit ABS met witte roosters.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder
meer uit, geventileerde koeling, automatische
ontdooiing, digitale temperatuuruitlezing, elek-
tronische besturing, deurslot, wandmontage-
set, marine-uitvoering en nog veel meer.

Een compacte keuze met veel ruimte

COMPACT 

410

COMPACT K 410

Bron: www.eca.gov.uk/etl
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COMPACT K and F 610

Bron: www.eca.gov.uk/etlRobuust en eenvoudig te reinigen

Roestvaststaal uitwendig, deur in- en uitwen-
dig RvS, alsook de wandrails en kantelvrije
roosterdraagers, staan borg voor een robuus-
te uitvoering. De grijs ABS binnenwand
is naadloos uit één stuk gegoten.

Servicevriendelijk

Eenvoudig te reinigen condensorfilter
achter het frontpaneel. Koelssteem als 
compacte “plug-in” eenheid gemonteerd.

Energy consumption kWh/24h

K 610 0,90 
F 610 3,40 

Energy Efficiency Index (kWh/48h/m3)

K 610 6,40 
F 610  32,65  

Producttype  K 610 R  K 610 L KG 610 R  KG 610 L
Temperatuurbereik  +2/+12  +2/+12 +2/+12  +2/+12
Uitgebreide temp.bereik Models: M 610 R/L -5/+12  -5/+12   
Koelsystem  Geventileerd  Geventileerd Geventileerd  Geventileerd
Ontdooiing  Automatisch  Automatisch Automatisch  Automatisch
Materialen Uitwendig RVS  Wit RVS  Wit
 Inwendig Grijs ABS  Grijs ABS Grijs ABS  Grijs ABS
Inhoud Draadroosters nylon gecoat
 (530 x 650 mm) 4 grijs  4 grijs 4 grijs  4 grijs
Uitwendige uitrusting Rechts afgehangen deur, ook 
 links af te hangen ●  ●  
 Rechts afgehangen glasdeur    ●  ●

 Deurslot ●  ● ●  ●

 Geïntegreerde handgreep ●  ● ●  ● 
 Digitale temperatuuruitlezing ●  ● ●  ●

 RVS Stelpoten H=130/200 mm ●  ● ●  ●

 Links afgehangen deur ●  ● ●  ●

 Wielset H=125 mm ●  ● ●  ●

 RVS Marinepoten H=134/200 mm ●  ● ●  ●

Inwendige uitrusting Geïntegreerde LED verlichting    ●  ●

 Extra draadroosters ●  ● ●  ●

 RVS roosters ●  ● ●  ●

Producttype   F 610 R   F 610 L 
Temperatuurbereik   -25/-5   -25/-5  
Koelsystem   Geventileerd   Geventileerd  
Ontdooiing   Automatisch   Automatisch  
Materialen/Inhoud  Conform koelkasten Compact (K 610) - zie boven
Uitw./Inw. uitrusting  Conform koelkasten Compact (K 610) - zie boven

GRAM COMPACT 610 Koelkast - Hoogte 201 cm

GRAM COMPACT 610 Vrieskast - Hoogte  201 cm

● = Standaarduitrusting  |   ● = Optie

GASTRO 07 TWIN GASTRO 08
 MIDI PLUS

GN symboler

2/1 GN



De COMPACT 610 kasten zijn robuust en vol-
komen geschikt voor de hoge eisen van de
professionele keuken.

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem en 
de unieke luchtgeleiding in de Gram Compact
kasten is handhaving van een gelijke tempera-
tuur door de gehele koeling uitzonderlijk goed.
Zie de illustratie op bladzijde 7.

De COMPACT 610 kasten zijn ruim (GN 2/1) en
verkrijgbaar als koel-, dieptekoel- en vrieskast. 
Getest volgens ISO 23953 en in energieverbruik 
een van de meest zuinigste in zijn klasse.
Afmetingen: (B x D x H): 69,5 x 86,8 x 201 cm.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder
meer uit, geventileerde koeling, automatische
ontdooiing, digitale temperatuuruitlezing, elek-
tronische besturing, deurslot, bakkersuitvoe-
ring, marine-uitvoering en nog veel meer.

Veel voordelen, lage kosten...

COMPACT 

610

COMPACT K and F 610

Bron: www.eca.gov.uk/etl
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(1) Koelers verkrijgbaar met R 134a
(2) Vriezers verkrijgbaar met R 404A
(3) 60 Hz compressor is verkrijgbaar (optioneel)
(4) Deze infomatie was niet beschikbaar op het moment van printen van deze folder

GRAM COMPACT 210 GRAM COMPACT 310 GRAM COMPACT 410 GRAM COMPACT 610

Koelkasten Vrieskasten Koelkasten Vrieskasten Koelkasten Vrieskasten Koelkasten Vrieskasten
Producttype K 210 KG 210 F 210 K 310 KG 310 F 310 R K 410 KG 410 F 410 K 610 M 610 KG 610 F 610

Temperatuurbereik °C +2/+12 +2/+12 -22/-5 +2/+12 +2/+12 -22/-5 +2/+12 +2/+12 -22/-5 +2/+12 -5/+12 +2/+12 -25/-5

Koelcapaciteit bij -10/+45°C Watt 154 154 - 154 154 - 207 307 - 354 354 354 -

Koelcapaciteit bij -25/+45°C Watt - - 158 - - 204 - - 212 - - - 512

Energieverbruik Klimaatklasse 3 kWh/24h 0,5 0,7 1,1 0,6 1,1 1,6 0,6 1,1 1,6 0,9 0,9 (4) 3,4

Aansluitspanning (3) V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Aansluitwaarde Watt 99 103 125 99 114 141 113 117 147 241 241 300 435

Ampèreverbruik A 0,95 0,97 0,91 0,95 1,02 1,01 0,83 1,16 0,98 1,50 1,50 1,59 2,48

Omgevings temperatuur min./max. °C +16/+35 +16/+35 +16/+35 +16/+35

Isolatie mm 50 (cyclopentaan) 50 (cyclopentaan) 50 (cyclopentaan) 60 (cyclopentaan)

Koelmiddel R600 a R600 a R600 a R600 a R290

Inhoud, brutto l 125 218 346 583

Inhoud, netto l 104 189 312 513

B x D mm 595 x 640 595 x 640 595 x 640 695 x 868

H (standard) mm 830 - - -

H (poten) mm 900 1300 1875 2010

H (wielen) mm 925 1325 1900 2000

Diagonaal (310, 410 en 610 op poten) mm 1050 1415 1981 2189

Gewicht, brutto kg 46 52 46 61 68 62 75 84 78 111 111 122 114

Geluidsniveau dB(A) 36,5 35,0 39,7 (4) (4) (4) 35,1 36,3 38,6 44,2 44,2 (4) 48,63

GRAM COMPACT 310GRAM COMPACT 310
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Technische 

Gegevens

GRAM COMPACT 210 GRAM COMPACT 310 GRAM COMPACT 410 GRAM COMPACT 610

Koelkasten Vrieskasten Koelkasten Vrieskasten Koelkasten Vrieskasten Koelkasten Vrieskasten
Producttype K 210 KG 210 F 210 K 310 KG 310 F 310 R K 410 KG 410 F 410 K 610 M 610 KG 610 F 610

Temperatuurbereik °C +2/+12 +2/+12 -22/-5 +2/+12 +2/+12 -22/-5 +2/+12 +2/+12 -22/-5 +2/+12 -5/+12 +2/+12 -25/-5

Koelcapaciteit bij -10/+45°C Watt 154 154 - 154 154 - 207 307 - 354 354 354 -

Koelcapaciteit bij -25/+45°C Watt - - 158 - - 204 - - 212 - - - 512

Energieverbruik Klimaatklasse 3 kWh/24h 0,5 0,7 1,1 0,6 1,1 1,6 0,6 1,1 1,6 0,9 0,9 (4) 3,4

Aansluitspanning (3) V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Aansluitwaarde Watt 99 103 125 99 114 141 113 117 147 241 241 300 435

Ampèreverbruik A 0,95 0,97 0,91 0,95 1,02 1,01 0,83 1,16 0,98 1,50 1,50 1,59 2,48

Omgevings temperatuur min./max. °C +16/+35 +16/+35 +16/+35 +16/+35

Isolatie mm 50 (cyclopentaan) 50 (cyclopentaan) 50 (cyclopentaan) 60 (cyclopentaan)

Koelmiddel R600 a R600 a R600 a R600 a R290

Inhoud, brutto l 125 218 346 583

Inhoud, netto l 104 189 312 513

B x D mm 595 x 640 595 x 640 595 x 640 695 x 868

H (standard) mm 830 - - -

H (poten) mm 900 1300 1875 2010

H (wielen) mm 925 1325 1900 2000

Diagonaal (310, 410 en 610 op poten) mm 1050 1415 1981 2189

Gewicht, brutto kg 46 52 46 61 68 62 75 84 78 111 111 122 114

Geluidsniveau dB(A) 36,5 35,0 39,7 (4) (4) (4) 35,1 36,3 38,6 44,2 44,2 (4) 48,63

GRAM COMPACT 310GRAM COMPACT 310



Innovatief en uiterst functioneel
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