
Concepute cu un singur 
scop: mărirea vânzărilor.

www.aht.at

RIO
Lăzi frigorifice integrale pentru îngheţată. Gata de utilizare.



Marirea vânzărilor prin crearea 
impactului vizual optim.

Modelul RIO. Conceput pentru a vinde mai multă îngheţată prin aspectul vizual atractiv. Două modele diferite – 
înclinat cu capace glisante, curbate, de sticlă şi orizontal cu capace glisante drepte, de sticlă sau capace solide 
– permit o prezentare perfectă a mărfii şi o vizibilitate excelentă. Alegeţi lada frigorifică pentru îngheţată 
cea mai potrivită pentru necesităţile dumneavoastră, cu diverse opţiuni! Veţi fi impresionaţi de lăzile 
frigorifice practice, inovatoare şi orientate spre cumpărător – rezultatul experienţei noastre 
mondiale în sectorul de congelare.

Intervale de temperatură
•   Congelare: de la -14 °C la -23 °C 

Beneficii cheie
• Vizibilitate excelentă a produsului datorită înălţimii reduse a lăzii

•  Gata de utilizare

•  Cu două capace uşor glisabile din ambele părţi, din sticlă curbată sau dreaptă, cu 
ramă injectată dintr-o bucată, testată şi patentată la nivel internaţional de AHT

• Consum scăzut de energie

• Termostat reglabil

•  Izolaţie ranforsată (72 mm) pentru păstrarea refrigerării şi consum 
scăzut de energie

• Container interior din foaie de tabla albă, prevopsită şi galvanizată

•  Condensator înveliş exterior – fără murdărire, fără întreţinere

• Sistem modular: aceeaşi înălţime şi adâncime, diferite lungimi disponibile

• Adecvat pentru clasele de climă de la 3 până la 7 

• Furnizat în ambalaj robust (care glisează dedesubt)
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Zubehör*
•  Seitenabdeckung für die Blockaufstellung

•  Leuchtaufsatz in verschiedenen Ausführungen

•  Trennwandgitter und Stellroste zur verkaufsaktivierenden Warenpräsentation

•  Stoßschutzleisten farbig nach Ihren individuellen Vorgaben

•  Sortimentsbeschriftung Produktgruppenschilder zum einfachen Aufstecken

•  Wasserschutzleisten Schutz vor Wasser und Staub unter dem Gerät

* Fordern Sie unseren Zubehörfolder an.

Opţiuni şi accesorii*
• Termometru extern sau intern

•   Scurgere apă pentru decongelare

 • Roţi blocante duble

•  Capace izolate disponibile pentru lăzile orizontale 

• Unitate iluminare

• Coşuri şi separatoare

• Încuietoare

•  Nituri de fixare integrate 
pentru montarea dispozitivelor de fixare, 
armăturilor etc.

•  Încălzire ramă electrică 
pentru RIO S

Opţiuni şi accesorii*
• Termometru extern sau intern • Coşuri şi separatoare

*  Disponibile cu costuri suplimentare.

Autocolante cu design atractiv 
pot fi aplicate pe lada 

frigorifică şi pe 
indentaţia ramei de deasupra.



Supus modificărilor tehnice şi erorilor de tipar. Versiune: 08/2007

 Date tehnice (S= versiune cu capace curbate înclinate, H=versiune cu capace drepte orizontale)  

 RIO »Clasa7«  RIO S 68 RIO S 100       RIO S 125 RIO S 150 RIO S 175 RIO H 68 RIO H 100 RIO H 125 RIO H 150

 Capacitate totală litri 132 238 322 405 488 147 262 352 442

 Capacitate netă (la 35 °C) litri 102 190 258 327 396 117 215 291 367

 Clasificare conform EN 23953   7L1 7L1 7L1 7L1 7L1 7L1 7L1 7L1 7L1

 Intervale de temperatură ambientală  °C +16 la +35 +16 la +35 +16 la +35 +16 la +35 +16 la +35 +16 la +35 +16 la +35 +16 la +35 +16 la +35

 Intervale de temperatură interioară  °C –14 la –23 –14 la –23 –14 la –23 –14 la –23 –14 la –23 –14 la –23 –14 la –23 –14 la –23 –14 la –23 

 Date electrice (valoare pentru o temperatură ambientală de 30 °C)

 Voltaj/frecvenţă  nominale V/Hz 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50  220–240/50   220–240/50   220–240/50  220–240/50

 Consum energie per 24 h kWh 3,0 4,1 4,4 5,4 7,2 3,0 3,8 4,0 5,1

 Date refrigerare  

 Tip agent frigorific   R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A

 Dimensiuni 

 Lungime exterioară/interioară   mm 680/530 1000/850 1250/1100     1500/1350 1750/1600 680/530 1000/850 1250/1100 1500/1350

 Adâncime exterioară/interioară  mm 650/500 650/500 650/500 650/500 650/500 650/500 650/500 650/500 650/500

  Înălţime acces faţă/înălţime  mm 766/880 766/880 766/880 766/880 766/880 880/880 880/880 880/880 880/880

 exterioară

 Înălţime interior faţă/spate  mm 610/720 610/720 610/720 610/720 610/720 720/720 720/720 720/720 720/720

 Înălţime depozitare faţă/spate mm 530/570 530/570 530/570 530/570 530/570 610/610 610/610 610/610 610/610

 Greutate netă   kg 51 61 69 77 88 53 65 74 82
 (exclusiv ambalaj şi accesorii interne)

 Greutate totală   kg 53 63 71 79 90 55 67 76 84
 (inclusiv ambalaj, exclusiv accesorii interne)

 RIO »Clasa 3«  RIO S 68 RIO S 100       RIO S 125 RIO S 150        – RIO H 68 RIO H 100 RIO H 125 RIO H 150

 Capacitate totală litre 132 238 322 405  147 262 352 442

 Capacitate netă (la 25 °C) litre 102 190 258 327  107 198 269 341

 Clasificare conform EN 23953  3L1 3L1 3L1 3L1  3L1 3L1 3L1 3L1

 Intervale de temperatură ambientală  °C +16 to +25 +16 to +25 +16 to +25 +16 to +25  +16 to +25 +16 to +25 +16 to +25 +16 to +25

 Intervale de temperatură interioară  °C –14 to –23 –14 to –23 –14 to –23 –14 to –23  –14 to –23 –14 to –23 –14 to –23 –14 to –23

 Consum energie per 24 h kWh 2,7 3,1 3,6 4,4  2,7 2,9 3,3 4,2

 Tip agent frigorific   R134a R134a R134a R134a  R134a R134a R134a R134a

 Înălţime depozitare faţă/spate mm 530/570 530/570 530/570 530/570  570/570 570/570 570/570 570/570

61
0

61
0

în
ă

lţ
im

e
 d

e
p

o
zi

ta
re

sp
a

te

fa
ţă

sp
a

te

în
ă

lţ
im

e
 d

e
p

o
zi

ta
re

fa
ţă

AHT Cooling Systems GmbH · 8786 Rottenmann · Austria · Tel. +43 / (0) 36 14 /24 51-0 · Fax +43 / (0) 36 14 /24 51-8 · Email office@aht.at

ISO 9001, ISO 14001

RIO H 68-150 RIO S 68-175


