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Máquinas de lavar copos, louça e utensílios
Glasswashers, Dishwashers and warewashing machines

Máquina de lavar copos, cesto 350x350 mm
Glasswasher, rack 350x350 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 406x435x595 mm

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 30

Potência / Power 2.7 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 14 l

Altura útil / Working height 200 mm

Peso / Weight 30 kg

AE 35.21 (cód. 0800.35.004) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede 
dupla, abastecimento de água automático, enxaguamento com 
água quente, doseador abrilhantador, termóstato regulável para 
cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-
retorno de água.

• Consumo água 2 l/ciclo, duração ciclo 2 minutos.
• Equipada com dois cestos para copos, um cesto base quadrado para 

talheres e um porta-pires.

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede 
dupla, abastecimento de água automático, enxaguamento com 
água quente, doseador abrilhantador, termóstato regulável para 
cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-
retorno de água.

• Consumo água 2 l/ciclo, duração ciclo 2 minutos.
• Equipada com dois cestos para copos, um cesto base quadrado para 

talheres e um porta-pires.

• Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, 
automatic water supply, rinsing with hot water, rinse aid dispenser, 
adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door, 
anti-backflow valve.

• 2l water consumption per cycle, 2 minutes cycles.
• Equipped with two racks for glasses, one square base rack for 

cutlery and one rack for saucers.

• Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, 
automatic water supply, rinsing with hot water, rinse aid dispenser, 
adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door, 
anti-backflow valve.

• 2l water consumption per cycle, 2 minutes cycles.
• Equipped with two racks for glasses, one square base rack for 

cutlery and one rack for saucers.

Máquina de lavar copos, cesto 400x400 mm
Glasswasher, rack 400x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 455x496x698 mm

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 30

Potência / Power 2.7 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 16 l

Altura útil / Working height 290 mm

Peso / Weight 35 kg

AE 40.29 (cód. 0800.35.005) MAGNUS
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Máquina de lavar louça, cesto 400x400 mm
Dishwasher, rack 400x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 480x491x715 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 60 - 30 - 20

Potência / Power 2.86 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 14 l

Altura útil / Working height 300 mm

Peso / Weight 44 kg

AS 40.31 E (cód. 0805.35.) MAGNUS

Máquina de lavar louça, cesto 400x400 mm
Dishwasher, rack 400x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 455x494x703 mm

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 30

Potência / Power 2.86 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 14 l

Altura útil / Working height 300 mm

Peso / Weight 40 kg

AP 40.31 (cód. 0800.35.007) MAGNUS

• Equipada com braço de lavagem superior que permite lavar pratos 
em cestos de 400x400 mm. 

• Redução significativa do consumo de energia e água.
• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede 

dupla para aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões 
térmicas, abastecimento de água automático, dispositivo de 
segurança na porta, enxaguamento com água quente através de 
sistema “thermostop”,  doseador abrilhantador.

• Consumo de água 2 l/ciclo, duração ciclo 2 minutos.
• Inclui um cesto para pratos, um cestos para copos, um cesto base 

quadrado para talheres e um porta pires.

• Equipped with a top spray arm that allows washing dishes in 
400x400 mm baskets.

• Significant reductions in energy and water consumption.
• Stainless steel arms, injectors and body, double panel door to 

increase safety and reduce noise and thermal dispersions. 
• Automatic water supply, safety device on the door, rinsing with hot 

water through thermostop system, built-in rinse aid dispenser.
• 2l water consumption per cycle, 2 minutes cycles.
• Equipped with a rack for plates, a rack for glasses, a square base rack  

for cutlery and a rack for saucers. 

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 

• Carroçaria em aço inoxidável com parede dupla, braços e injetores 
em aço inoxidável, abastecimento de água automático, dispositivo 
de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, enxaguamento 
com água quente através de sistema “thermostop”, controlo 
termostático da caldeira e da cuba, doseador abrilhantador e ciclo 
de lavagem automático da cuba no final do dia.

• Consumo água 2 l/ciclo. 
• Ciclos de lavagem: 1 - 2 - 3 minutos. 
• Inclui um cesto para pratos, um cestos para copos, um cesto base 

quadrado para talheres e um porta pires.

• Stainless steel double-skinned body, stainless steel arms and 
injectors, automatic water supply, safety device on the door, anti-
backflow valve, rinsing with hot water through thermostop system, 
adjustable thermostat for tank and boiler, rinse aid dispenser and 
automatic end-of-day self-cleaning cycle of washing tank.

• 2l water consumption per cycle.
• Cycles: 1 - 2 - 3 minutes.
• Equipped with a rack for plates, a rack for glasses, a square base rack  

for cutlery and a rack for saucers. 

Sugestão:
Adicione uma bomba de detergente 
à sua máquina. Consulte pág. 462.

Suggestion:
Add a detergent pump to your 
machine. See pag. 462.
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Máquina de lavar louça, cesto 450x450 mm
Dishwasher, rack 450x450 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 551x552x761 mm

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 30

Potência / Power 3.6 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 23 l

Altura útil / Working height 290 mm

Peso / Weight 55 kg

AE 45.30 EASY (cód. 0805.35.028) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede 
dupla, abastecimento de água automático, dispositivo de segurança 
na porta, enxaguamento com água quente através de sistema 
“thermostop”, controlo termostático da caldeira e da cuba e 
doseador abrilhantador.

• Consumo água 2.5 l/ciclo, duração ciclo 2 minutos.
• Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base 

quadrado para talheres.

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede 
dupla, abastecimento de água automático, dispositivo de segurança 
na porta, enxaguamento com água quente através de sistema 
“thermostop”, controlo termostático da caldeira e da cuba e 
doseador abrilhantador. Consumo água 2.5 l/ciclo, duração ciclo 
2 minutos. Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um 
cesto base quadrado para talheres.

• Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, 
automatic water supply, safety device on the door, rinsing with hot 
water through thermostop system, adjustable thermostat for tank 
and boiler and rinse aid dispenser.

• 2.5l water consumption per cycle, 2 minutes cycles.
• Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base 

rack for cutlery. 

• Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, 
automatic water supply, safety device on the door, rinsing with hot 
water through thermostop system, adjustable thermostat for tank 
and boiler and rinse aid dispenser.

• 2.5l water consumption per cycle, 2 minutes cycles.
• Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base 

rack for cutlery.

Máquina de lavar louça, cesto 500x500 mm
Dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x602x808 mm

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 30

Potência / Power 5.3 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 35 l

Altura útil / Working height 310 mm

Peso / Weight 66 kg

AE 50.32 EASY (cód. 0805.35.029) MAGNUS

Máquina de lavar louça, cesto 450x450 mm
Dishwasher, rack 450x450 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 551x552x761 mm

Produção (cestos/h) * / Production (racks/h) * 60 - 30 

Potência / Power 3.6 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 23 l

Altura útil / Working height 290 mm

Peso / Weight 55 kg

AP 45.30 (cód. 0805.35.001) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede 
dupla, abastecimento de água automático, enxaguamento 
com água quente através de sistema “thermostop”, doseador 
abrilhantador, termóstato regulável para cuba e caldeira, dispositivo 
de segurança na porta.

• Consumo água 2.5 l/ciclo. Ciclos de lavagem: 1 - 2 minutos.
• Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base 

quadrado para talheres. 
• Inclui termómetro da caldeira e da cuba.

• Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, 
automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop 
system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and 
boiler, safety device on the door.

• 2.5l water consumption per cycle, Cycles: 1 - 2 minutes.
• Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base 

rack for cutlery.
• Thermometer of the boiler and tank included.

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 
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* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 

Máquina de lavar louça, cesto 500x500 mm
Dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 597x604x838 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 60 - 30

Potência / Power 5.3 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 30 l

Altura útil / Working height 340 mm

Peso / Weight 69 kg

Máquina de lavar louça, cesto 550x550 mm
Dishwasher, rack 550x550 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 648x705x916 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 60 - 30 - 20

Potência / Power 6.8 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 35 l

Altura útil / Working height 400 mm

Peso / Weight 75 kg

AS 50.35 E (cód. 0805.35.)

AS 55.40 E (cód. 0805.35.)

MAGNUS

MAGNUS

• Carroçaria e porta em aço inoxidável com dupla parede, braços e 
injetores em aço inoxidável, abastecimento de água automático, 
dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, 
enxaguamento com água quente através de sistema “thermostop”, 
controlo termostático da caldeira e da cuba, doseador abrilhantador 
e ciclo de lavagem automático da cuba no final do dia. Consumo 
água 2.5 l/ciclo.  Ciclos de lavagem: 1 - 2 minutos. Inclui um cesto 
para pratos, um cesto para copos e um cesto base quadrado para 
talheres. 

• Carroçaria e porta em aço inoxidável com dupla parede, braços e 
injetores em aço inoxidável, abastecimento de água automático, 
dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, 
enxaguamento com água quente através de sistema “thermostop”, 
controlo termostático da caldeira e da cuba, doseador abrilhantador 
e ciclo de lavagem automático da cuba no final do dia.

• Consumo água 3 l/ciclo.  Ciclos de lavagem: 1- 2 - 3 minutos.
• Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base 

quadrado para talheres. 

• Stainless steel double-skinned body and door, stainless steel arms 
and injectors, automatic water supply, safety device on the door, 
anti-backflow valve, rinsing with hot water through thermostop 
system, adjustable thermostat for tank and boiler, rinse aid 
dispenser and automatic end-of-day self-cleaning cycle of washing 
tank. 2.5l water consumption per cycle.  Cycles: 1 - 2 minutes.

• Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base 
rack for cutlery.

• Stainless steel double-skinned body and door, stainless steel arms 
and injectors, automatic water supply, safety device on the door, 
anti-backflow valve, rinsing with hot water through thermostop 
system, adjustable thermostat for tank and boiler, rinse aid 
dispenser and automatic end-of-day self-cleaning cycle of washing 
tank. 

• 3l water consumption per cycle. Cycles: 1 - 2 - 3 minutes.
• Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base 

rack for cutlery.

Máquina de lavar louça, cesto 500x500 mm
Dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x602x808 mm

Produção (cestos/h) * / Production (racks/h) * 60 - 30

Potência / Power 5.3 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 35 l

Altura útil / Working height 310 mm

Peso / Weight 66 kg

AP 50.32 (cód. 0805.35.004) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede 
dupla, abastecimento de água automático, enxaguamento 
com água quente através de sistema “thermostop”, doseador 
abrilhantador, termóstato regulável para cuba e caldeira, dispositivo 
de segurança na porta. Consumo água 2.5 l/ciclo. 

• Ciclos de lavagem: 1 - 2 min. Inclui um cesto para pratos, um 
cesto para copos e um cesto base quadrado para talheres. Inclui 
termómetro da caldeira e da cuba. Versão MN ao mesmo preço!

• Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, 
automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop 
system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and 
boiler, safety device on the door. 2.5l water consumption per cycle. 

• Cycles: 1 - 2 minutes.
• Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square 

base rack for cutlery.  Thermometer of the boiler and tank included. 
Monophasic version at the same price!

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 
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Máquina de lavar louça de capota, cesto 500x500 mm
Hood-type dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 760x793x1485/1942 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 60  - 30

Potência / Power 6.7 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 30 l

Altura útil / Working height 420 mm

Peso / Weight 123 kg

AP 1000 EASY EM (cód. 0805.35.031) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, abastecimento 
de água automático, enxaguamento com água quente através de 
sistema “thermostop”, doseador abrilhantador, termóstato regulável 
para cuba e caldeira, dispositivo de segurança na porta, válvula anti-
retorno de água, pré-filtragem da água na cuba através de um filtro 
em aço inoxidável e filtro de gaveta.

• Consumo água 2.5 l/ciclo.
• Ciclos de lavagem: 1 - 2 minutos.
• Equipada com um cesto para copos, dois cestos base quadrado para 

talheres e dois cestos para pratos.

• Stainless steel arms, injectors and body, automatic water supply, 
rinsing with hot water through thermostop system, rinse aid 
dispenser, adjustable thermostat for tank and boiler, safety device 
on the door, anti-backflow valve, stainless steel filter in the vat for 
pre-filtering of the water and drawer filter.

• 2.5l water consumption per cycle.
• Cycles: 1 - 2 minutes.
• Equipped with one rack for glasses, two square base racks for 

cutlery and two racks for plates .

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 

Máquina de lavar louça, cesto 550x550 mm
Dishwasher, rack 550x550 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 605x701x894 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 60 - 30 - 20

Potência / Power 6.8 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 43 l

Altura útil / Working Height 400 mm

Peso / Weight 83 kg

AP 55.40 (cód. 0825.35.) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, porta de parede 
dupla, abastecimento de água automático, enxaguamento 
com água quente através de sistema “thermostop”, doseador 
abrilhantador, termóstato regulável para cuba e caldeira, dispositivo 
de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.

• Consumo água 3 l/ciclo. 
• Ciclos de lavagem: 1 - 2 - 3 minutos.
• Inclui um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base 

quadrado para talheres. 

• Stainless steel arms, injectors and body, double panel door, 
automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop 
system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and 
boiler, safety device on the door and anti-backflow valve.

• 3l water consumption per cycle.
• Cycles 1 - 2 - 3 minutes.
• Equipped with a rack for plates, a rack for glasses and a square base 

rack for cutlery.

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 
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Máquina de lavar louça de capota, cesto 500x500 mm
Hood-type dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 760x793x1485/1942 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 60 - 30 - 20

Potência / Power 6.7 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 30 l

Altura útil / Working height 420 mm

Peso / Weight 130 kg

AP-1000 Premium RS (cód. 0805.35.) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, painel de controlo 
digital, abastecimento de água automático, enxaguamento 
com água quente através de sistema “thermostop”, doseador 
abrilhantador, termóstato regulável para cuba e caldeira, dispositivo 
de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, pré-filtragem 
da água na cuba através de um filtro em aço inoxidável e filtro de 
gaveta. Consumo água 2.5 l/ciclo. 

• Sistema PRS (caldeira atmosférica + pausa cuba).
• Ciclos de lavagem: 1 - 2 - 3 minutos.
• Ciclo de lavagem automático da cuba ao final do dia.
• Possibilidade de adaptar cestos 550x550 mm para tabuleiros, copos 

e pratos. 
• Equipada com um cesto para copos, dois cestos base quadrado para 

talheres e dois cestos para pratos.

• Stainless steel arms, injectors and body, digital panel control, 
automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop 
system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and 
boiler, safety device on the door, anti-backflow valve, stainless steel 
filter in the vat for pre-filtering of the water and drawer filter.

• 2.5l water consumption per cycle.
• PRS system (Atmospheric boiler+break tank).
• Cycles: 1 - 2 -3 minutes.
• Automatic end-of-day self-cleaning  cycle of washing tank.
• Possibility of adapting 550x550 mm racks for trays, glasses and  

plates. 
• Equipped with one rack for glasses, two square base racks for 

cutlery and two racks for plates.

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 

Máquina de lavar louça de capota, cesto 500x500 mm
Hood-type dishwasher, rack 500x500 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 760x793x1485/1942 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 60 - 30 - 20

Potência / Power 7 kW

Capacidade da cuba / Tank capacity 30 l

Altura útil / Working height 420 mm

Peso / Weight 130 kg

AP-1000 PLUS EL (cód. 0805.35.030) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, painel de controlo 
digital, abastecimento de água automático, enxaguamento 
com água quente através de sistema “thermostop”, doseador 
abrilhantador, termóstato regulável para cuba e caldeira, dispositivo 
de segurança na porta, válvula anti-retorno de água, pré-filtragem 
da água na cuba através de um filtro em aço inoxidável e filtro de 
gaveta. Consumo água 2.5 l/ciclo. 

• Ciclos de lavagem: 1 - 2 - 3 minutos.
• Ciclo de lavagem automático da cuba ao final do dia.
• Possibilidade de adaptar cestos 550x550 mm para tabuleiros, copos 

e pratos. 
• Equipada com um cesto para copos, dois cestos base quadrado para 

talheres e dois cestos para pratos.

• Stainless steel arms, injectors and body, digital panel control, 
automatic water supply, rinsing with hot water through thermostop 
system, rinse aid dispenser, adjustable thermostat for tank and 
boiler, safety device on the door, anti-backflow valve, stainless steel 
filter in the vat for pre-filtering of the water and drawer filter.

• 2.5l water consumption per cycle.
• Cycles: 1 - 2 -3 minutes.
• Automatic end-of-day self-cleaning  cycle of washing tank.
• Possibility of adapting 550x550 mm racks for trays, glasses and  

plates. 
• Equipped with one rack for glasses, two square base racks for 

cutlery and two racks for plates.

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 
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* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 

Máquina de lavar utensílios, cesto 550x550 mm
Pot washer, rack 550x550 mm 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 605x701x894 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 30 - 15 - 10

Capacidade da cuba / Tank capacity 35 l

Capacidade da caldeira / Boiler capacity 7 l

Altura útil / Working height 400 mm

Potência total / Total power 6.8 kW

Potência da cuba / Tank power 4.5 kW

Potência da caldeira / Boiler power 6 kW

Bomba de lavagem / Washing pump 0.8 kW

Peso / Weight 88 kg

Máquina de lavar utensílios, cesto 550x550 mm
Pot washer, rack 550x550 mm 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 670x695x1315 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 30 - 15 - 10

Capacidade da cuba / Tank capacity 50 l

Capacidade da caldeira / Boiler capacity 7 l

Altura útil / Working height 450 mm

Potência total / Total power 6.8 kW

Potência da cuba / Tank power 6 kW

Potência da caldeira / Boiler power 6 kW

Bomba de lavagem / Washing pump 0.8 kW

Peso / Weight 108 kg

AUP 55.40 (cód. 0825.35.001)

AUL 55.45 ELT (cód. 0)

MAGNUS

MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada 
com cantos arredondados, porta de parede dupla para aumentar 
a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, enchimento 
automático, enxaguamento com água quente através de sistema 
“thermostop”, termóstato regulável para cuba e caldeira, dispositivo 
de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.

• Consumo de água 3 l/ciclo.
• Ciclos de lavagem: 2 - 4 - 6 minutos.
• Equipada com um cesto em aço inoxidável e um cesto para 

tabuleiros em aço inoxidável.

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada 
com cantos arredondados, porta de parede dupla para aumentar 
a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, enchimento 
automático, enxaguamento com água quente através de sistema 
“thermostop”, termóstato regulável para cuba e caldeira, dispositivo 
de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.

• Consumo de água 3 l/ciclo.
• Ciclos de lavagem: 2 - 4 - 6 minutos.
• Equipada com um cesto em aço inoxidável e um cesto para 

tabuleiros em aço inoxidável.

• Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed 
with rounded corners, double-skinned door to increase safety and 
reduce noise and thermal dispersions, automatic water supply, 
rinsing with hot water through thermostop system, adjustable 
thermostat for tank and boiler, safety device on the door and anti-
backflow valve.

• 3l water consumption per cycle.
• Cycles: 2 - 4 - 6 minutes.
• Equipped with a stainless steel rack and a stainless steel rack for 

trays.

• Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed 
with rounded corners, double-skinned insulated body and door to 
increase safety and reduce noise and thermal dispersion, automatic 
water supply, rinsing with hot water through thermostop system, 
adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door 
and anti-backflow valve.

• 3l water consumption per cycle.
• Cycles: 2 - 4 - 6 minutes.
• Equipped with a stainless steel rack and a stainless steel rack for 

trays.

462-463

400V

462-463

400V



página opcionais 
optionals page

legenda
legend

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

446

Máquina de lavar utensílios, cesto 565x690 mm
Pot washer, rack 565x690 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 740x875x2058/2355 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 20 - 10 - 6

Capacidade da cuba / Tank capacity 65 l

Capacidade da caldeira / Boiler capacity 12 l

Altura útil / Working height 800 mm

Potência total / Total power 7.5 kW

Potência da cuba / Tank power 6 kW

Potência da caldeira / Boiler power 6 kW

Bomba de lavagem / Washing pump 1.4 kW

Peso / Weight 195 kg

AU 55.80 (cód. 0810.35.) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada 
com cantos arredondados, carroçaria e porta de parede dupla para 
aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, 
enchimento automático, enxaguamento com água quente através 
de sistema “thermostop”, termóstato regulável para cuba e caldeira, 
dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.

• Consumo de água 3.5 l/ciclo.
• Ciclos de lavagem: 3 - 6 - 9 minutos.
• Equipada com um cesto em aço inoxidável.

• Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed 
with rounded corners, double-skinned insulated body and door to 
increase safety and reduce noise and thermal dispersion, automatic 
water supply, rinsing with hot water through thermostop system, 
adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door 
and anti-backflow valve.

• 3.5l water consumption per cycle.
• Cycles: 3 - 6 - 9 minutes.
• Equipped with stainless steel rack.

Máquina de lavar utensílios, cesto 565x690 mm
Pot washer, rack 565x690 mm 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 740x875x1905/2050 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 20 - 10 - 6

Capacidade da cuba / Tank capacity 65 l

Capacidade da caldeira / Boiler capacity 12 l

Altura útil / Working height 650 mm

Potência total / Total power 7.5 kW

Potência da cuba / Tank power 6 kW

Potência da caldeira / Boiler power 6 kW

Bomba de lavagem / Washing pump 1.4 kW

Peso / Weight 176 kg

AU 55.65 (cód. 0810.35.007) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada 
com cantos arredondados, carroçaria e porta de parede dupla para 
aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, 
enchimento automático, enxaguamento com água quente através 
de sistema “thermostop”, termóstato regulável para cuba e caldeira, 
dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.

• Consumo de água 3.5 l/ciclo.
• Ciclos de lavagem: 3 - 6 - 9 minutos.
• Equipada com um cesto em aço inoxidável.

• Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed 
with rounded corners, double-skinned insulated body and door to 
increase safety and reduce noise and thermal dispersion, automatic 
water supply, rinsing with hot water through thermostop system, 
adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door 
and anti-backflow valve.

• 3.5l water consumption per cycle.
• Cycles: 3 - 6 - 9 minutes.
• Equipped with stainless steel rack.

462-463

400V

462-463

400V

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 
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Máquina de lavar utensílios, cesto 660x815 mm
Pot washer, rack 660x815 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 835x1020x2058/2355 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 20 - 10 - 6

Capacidade da cuba / Tank capacity 65 l

Capacidade da caldeira / Boiler capacity 12 l

Altura útil / Working height 650 mm

Potência total / Total power 11.3 kW

Potência da cuba / Tank power 6 kW

Potência da caldeira / Boiler power 9 kW

Bomba de lavagem / Washing pump 2 kW

Peso / Weight 195 kg

AU 65.65 (cód. 0810.35.008) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada 
com cantos arredondados, carroçaria e porta de parede dupla para 
aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, 
enchimento automático, enxaguamento com água quente através 
de sistema “thermostop”, termóstato regulável para cuba e caldeira, 
dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.

• Consumo de água 4 l/ciclo.
• Ciclos de lavagem: 3 - 6 - 9 minutos.
• Equipada com um cesto em aço inoxidável.

• Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed 
with rounded corners, double-skinned insulated body and door to 
increase safety and reduce noise and thermal dispersion, automatic 
water supply, rinsing with hot water through thermostop system, 
adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door 
and anti-backflow valve.

• 4l water consumption per cycle.
• Cycles: 3 - 6 - 9 minutes.
• Equipped with stainless steel rack.

Máquina de lavar utensílios, cesto 1260x800 mm
Pot washer, rack 1260x800 mm 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1435x990x2058/2355 mm

Produção (cestos/h)* / Production (baskets/h)* 20 - 10 - 6

Capacidade da cuba / Tank capacity 100 l

Capacidade da caldeira / Boiler capacity 17 l

Altura útil / Working height 800 mm

Potência total / Total power 14 kW

Potência da cuba / Tank power 9 kW

Potência da caldeira / Boiler power 9 kW

Bomba de lavagem / Washing pump 2x 2.35 kW

Peso / Weight 330 kg

AU 125.80 (cód. 0810.35.006) MAGNUS

• Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável, cuba estampada 
com cantos arredondados, carroçaria e porta de parede dupla para 
aumentar a segurança e reduzir o ruído e dispersões térmicas, 
enchimento automático, enxaguamento com água quente através 
de sistema “thermostop”, termóstato regulável para cuba e caldeira, 
dispositivo de segurança na porta, válvula anti-retorno de água.

• Consumo de água 7 l/ciclo.
• Ciclos de lavagem: 3 - 6 - 9 minutos.
• Equipada com um cesto em aço inoxidável.

• Stainless steel arms, injectors and body, tank entirely preformed 
with rounded corners, double-skinned insulated body and door to 
increase safety and reduce noise and thermal dispersion, automatic 
water supply, rinsing with hot water through thermostop system, 
adjustable thermostat for tank and boiler, safety device on the door 
and anti-backflow valve.

• 7l water consumption per cycle.
• Cycles: 3 - 6 - 9 minutes.
• Equipped with stainless steel rack.

462-463

400V

462-463

400V

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 

* Depende do tipo de ciclo selecionado / Depends on the cycle selected. 
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Máquinas de lavar túnel

Rack-conveyor machines
As máquinas de lavar túnel da MAGNUS® 
destacam-se por dois motivos: A qualidade 
das máquinas, seja em termos de estrutura, 
seja em relação ao empenho e a grande 
variedade de opcionais que permitem 
construir um sistema de lavagem 
exatamente à medida do projeto e do 
espaço em que será inserido.

The tunnel system dish washers MAGNUS®  
excels for two reasons: The quality of the 
machine´ structure, their high performance 
and the great variety of optional that allow 
building a washing line that corresponds 
exactly to the necessities of the project and 
the available space.

• Estrutura externa e interna em aço inoxidável AISI 304. 
• Os tanques são soldados eletricamente e têm cantos arredondados para 

facilitar a limpeza. 
• Há isolamento térmico-acústico com respetivos painéis nos tanques, túneis e 

portas; os esquentadores, condutas e/ou canalizações possuem isolamento 
térmico. 

• As portas isoladas, têm abertura equilibrada. 
• Pés em aço inoxidável e reguláveis. 
• O sistema de avanço dos cestos de encaixe bilateral é constituído por um 

chassi móvel, fácil de desmontar, corrediço em rolos e colocado entre duas 
guias. 

• As bombas de lavagem, posicionadas verticalmente, são auto-drenantes. 
• Os dispositivos de calibragem e regulação estão agrupados num painel no 

interior do compartimento da base para evitar modificações ou alterações. 
• O circuito de controlo e comandos é acionado pela tensão de segurança (24 

volts). 
• O painel de comando e o quadro elétrico são posicionados sobre o túnel de 

lavagem, protegidos da eventual condensação das portas abertas. 
• Secção diagnóstico de alarmes. 
• Termóstatos de trabalho e segurança na cuba e na caldeira. 
• Cestos de 500x500 mm.
• A água resultante da condensação dos vapores (modelos CD) é reaproveitada e 

inserida novamente na pré-lavagem.

Sugestão:
Para criar um sistema de lavagem à sua medida, conjugue ângulos motorizados 
de saída e entrada, mesas de apoio e muito mais.



legenda
legend

página opcionais 
optionals page

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

449

• The upright frame, the panels, the metal plates and me-
chanical components are made of stainless steel AISI 304.

• Electrically welded tanks with rounded edges to facilitate clean-
ing.

• Thermo acoustic insulation and related sandwich plate on tanks, tunnels and doors; 
heat insulated boiler, ducts and/or tubing.

• The insulated doors slide vertically to open.
• The machine body´s stainless steel support legs are adjustable.
• The bilaterally-inserted racks advance system is made up of a mobile frame that can 

be easily removed, sliding on rollers and set between two guides.
• The vertically positioned wash pumps are self-draining.
• The calibration and setting devices are grouped in a panel inside the bed compart-

ment to avoid tampering or alterations.
• Control and command circuit operating on safety voltage (24 volts).
• Command board and switchboard set above the wash tunnel without dripping 

when doors are open.
• Diagnostic alarm section.
• Operation and safety thermostats on the tanks and boiler.
• Racks of 500x500 mm.
• Condensed steam is recycled (CD models) and re-used  in the next pre-wash.

Suggestion:
For a customs-made washing system, combine the motorized curved 
conveyors, roller ways, tables and so much more.
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Máquina de lavar túnel
Rack conveyor dishwasher 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1150x790x1525 mm

Potência / Power 19 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 101

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing) ~170 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~190 kg

TR 1200 (cód. 0820.35.030) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui 
lavagem e enxaguamento.

• Velocidade única de avanço dos cestos, comandos por motoredutor 
com limitador de torque mecânico.

• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 
cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by an unique unit including wash and rinse. 
• Gearmotor-operated single-speed rack, advancement with 

mechanical torque limiting device.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel com condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1150x790x1925 mm

Potência / Power 22.18 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 101

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing) ~170 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~215 kg

TR 1200 CD (cód. 0820.35.032) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 1200. • Other technical characteristics similar to the TR 1200 model.

Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem
Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1850x790x1925 mm

Potência / Power 24.15 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 101

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing) ~170 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~275 kg

TR 1200 ASC (cód. 0820.35.033) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 1200. • Other technical characteristics similar to the TR 1200 model.

460-462

400V

460-462

400V

460-462

400V
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Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1850x790x1925 mm

Potência / Power 27.33 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 101

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing) ~170 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~300 kg

TR 1200 ASC  CD (cód. 0820.35.034) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui 
lavagem e enxaguamento.

• Velocidade única de avanço dos cestos, comandos por motoredutor 
com limitador de torque mecânico.

• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 
cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by an unique unit including wash and rinse. 
• Gearmotor-operated single-speed rack, advancement with 

mechanical torque limiting device.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel
Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1550x765x1720 mm

Potência / Power 28.38 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818

Produção (cestos/h) /  Production (baskets/h) 101

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing) ~170 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~260 kg

TR 1650  (cód. 0820.35.002) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui 
lavagem e enxaguamento.

• Velocidade única de avanço dos cestos, comandos por motoredutor 
com limitador de torque mecânico.

• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 
cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by an unique unit including wash and rinse. 
• Gearmotor-operated single-speed rack advancement with 

mechanical torque limiting device.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel com condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1550x765x1955 mm

Potência / Power 28.56 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818

Produção (cestos/h) /  Production (baskets/h) 101

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing) ~170 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~285 kg

TR 1650 CD (cód. 0820.35.003) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 1650. • Other technical characteristics similar to the TR 1650 model.

460-462
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Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem
Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2250x765x1955 mm

Potência / Power 36.38 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818

Produção (cestos/h) /  Production (baskets/h) 101

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing) ~170 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~325 kg

TR 1650 ASC  (cód. 0820.35.004) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui 
lavagem e enxaguamento.

• Velocidade única de avanço dos cestos, comandos por motoredutor 
com limitador de torque mecânico.

• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 
cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by an unique unit including wash and rinse. 
• Gearmotor-operated single-speed rack advancement with 

mechanical torque limiting device.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2250x765x1955 mm

Potência / Power 36.56 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818

Produção (cestos/h) /  Production (baskets/h) 101

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) / Consumption (rinsing) ~170 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~350 kg

TR 1650 ASC CD (cód. 0820.35.005) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui 
lavagem e enxaguamento.

• Velocidade única de avanço dos cestos, comandos por motoredutor 
com limitador de torque mecânico.

• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 
cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by an unique unit including wash and rinse. 
• Gearmotor-operated single-speed rack advancement with 

mechanical torque limiting device.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

460-462

400V

460-462

400V

Versão condensador de vapores 
(modelos CD)
A água resultante da condensação 
dos vapores é reaproveitada e inserida 
novamente na pré-lavagem.

Condensing unit version   
(CD models)
Condensed steam is recycled and re-used  in 
the next pre-wash.
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Máquina de lavar túnel
Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1800x765x1720 mm

Potência / Power 28.38 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818-2160

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 101-120

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~200 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~270 kg

TR 2000 (cód. 0820.35.001) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui 
lavagem e enxaguamento.

• Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por 
motoredutor.

• Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e 
selecionáveis por seletor de 2 posições.

• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 
cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by an unique unit including wash and rinse. 
• Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
• Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with 

a two position dial.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel com condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1800x765x1955 mm

Potência / Power 28.56 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818-2160

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 101-120

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~200 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~295 kg

TR 2000 CD (cód. 0820.35.006) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 2000. • Other technical characteristics similar to the TR 2000 model.

Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem
Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2250x765x1955 mm

Potência / Power 36.38 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818-2160

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 101-120

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~200 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~330 kg

TR 2000 ASC (cód. 0820.35.007) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 2000. • Other technical characteristics similar to the TR 2000 model.
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Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2250x765x1955 mm

Potência / Power 36.56 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 1818-2160

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 101-120

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~200 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~335 kg

TR 2000 ASC CD (cód. 0820.35.008) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui 
lavagem e enxaguamento.

• Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por 
motoredutor.

• Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e 
selecionáveis por seletor de 2 posições.

• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 
cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by an unique unit including wash and rinse. 
• Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
• Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with 

a two position dial.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel
Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1800x765x1720 mm

Potência / Power 33.18 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 2160-2682

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 120-149

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~250 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~280 kg

TR 2500 (cód. 0820.35.009) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui 
lavagem e enxaguamento.

• Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por 
motoredutor.

• Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e 
selecionáveis por seletor de 2 posições.

• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 
cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by an unique unit including wash and rinse. 
• Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
• Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with 

a two position dial.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.
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Máquina de lavar túnel com condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1800x765x1955 mm

Potência / Power 35.36 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 2160-2682

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 120-149

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~250 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~305 kg

TR 2500 CD (cód. 0820.35.010) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo único que inclui 
lavagem e enxaguamento.

• Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por 
motoredutor.

• Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e 
selecionáveis por seletor de 2 posições.

• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 
cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by an unique unit including wash and rinse. 
• Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
• Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with 

a two position dial.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem
Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2250x765x1955 mm

Potência / Power 41.18 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 2160-2682

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 120-149

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~250 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~340 kg

TR 2500 ASC (cód. 0820.35.011) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 2500. • Other technical characteristics similar to the TR 2500 model.

Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2250x765x1955 mm

Potência / Power 43.36 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 2160-2682

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 120-149

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~250 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~365 kg

TR 2500 ASC CD (cód. 0820.35.012) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 2500. • Other technical characteristics similar to the TR 2500 model.
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Máquina de lavar túnel 
Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2400x765x1720 mm

Potência / Power 36.48 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 2682-3150

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 149-175

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~300 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~380 kg

TR 3000 (cód. 0820.35.013) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem + 
módulo único de lavagem e enxaguamento.

• A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
• Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por 

motoredutor.
• Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e 

selecionáveis por seletor de 2 posições.
• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 

cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by pre-wash zone + unit including wash and rinse. 
• The separation between sections made by curtains.
• Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
• Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with 

a two position dial.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel com condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with steam condensers

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2400x765x1955 mm

Potência / Power 38.66 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 2682-3150

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 149-175

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~300 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~405 kg

TR 3000 CD (cód. 0820.35.014) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 3000. • Other technical characteristics similar to the TR 3000 model.

Máquina de lavar túnel com  equipamento de secagem
Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2850x765x1955 mm

Potência / Power 44.48 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 2682-3150

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 149-175

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~300 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~445 kg

TR 3000 ASC (cód. 0820.35.015) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 3000. • Other technical characteristics similar to the TR 3000 model.
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Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2850x765x1955 mm

Potência / Power 46.66 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 2682-3150

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 149-175

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~300 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~470 kg

TR 3000 ASC CD (cód. 0820.35.016) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem + 
módulo único de lavagem e enxaguamento.

• A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
• Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por 

motoredutor.
• Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e 

selecionáveis por seletor de 2 posições.
• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 

cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by pre-wash zone + unit including wash and rinse. 
• The separation between sections made by curtains.
• Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
• Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with 

a two position dial.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel 
Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2630x765x1720 mm

Potência / Power 37.53 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 3150-3690

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 175-205

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~350 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~416 kg

TR 3500 (cód. 0820.35.017) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem 
+ módulo de lavagem + módulo de enxaguamento. Módulo de 
enxaguamento com uma zona de pré-enxaguamento e uma zona 
de enxaguamento final.

• A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
• Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por 

motoredutor.
• Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e 

selecionáveis por seletor de 2 posições.
• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 

cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by pre-wash zone + wash zone + rinse zone. The rinse 
zone includes a pre-rinse area + a final rinse area. 

• The separation between sections made by curtains.
• Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
• Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with 

a two position dial.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.
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Máquina de lavar túnel com condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2630x765x1955 mm

Potência / Power 39.71 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 3150-3690

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 175-205

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~350 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~491 kg

TR 3500 CD (cód. 0820.35.018) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem 
+ módulo de lavagem + módulo de enxaguamento. Módulo de 
enxaguamento com uma zona de pré-enxaguamento e uma zona 
de enxaguamento final.

• A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
• Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por 

motoredutor.
• Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e 

selecionáveis por seletor de 2 posições.
• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 

cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by pre-wash zone + wash zone + rinse zone. The rinse 
zone includes a pre-rinse area + a final rinse area. 

• The separation between sections made by curtains.
• Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
• Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with 

a two position dial.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem
Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 3080x765x1955 mm

Potência / Power 47.83 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 3150-3690

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 175-205

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~350 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~481 kg

TR 3500 ASC (cód. 0820.35.019) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 3500. • Other technical characteristics similar to the TR 3500 model.

Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem  e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 3080x765x1955 mm

Potência / Power 50 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 3150-3690

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 175-205

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~350 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~556 kg

TR 3500 ASC CD (cód. 0820.35.020) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 3500. • Other technical characteristics similar to the TR 3500 model.
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Máquina de lavar túnel 
Rack conveyor dishwasher

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2630x765x1720 mm

Potência / Power 48.53 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 3690-4482

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 205-249

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~385 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~420 kg

TR 4000 (cód. 0820.35.021) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem 
+ módulo de lavagem + módulo de enxaguamento. Módulo de 
enxaguamento com uma zona de pré-enxaguamento e uma zona 
de enxaguamento final.

• A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
• Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por 

motoredutor.
• Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e 

selecionáveis por seletor de 2 posições.
• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 

cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by pre-wash zone + wash zone + rinse zone. The rinse 
zone includes a pre-rinse area + a final rinse area. 

• The separation between sections made by curtains.
• Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
• Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with 

a two position dial.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Máquina de lavar túnel com condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 2630x765x1955 mm

Potência / Power 48.71 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 3690-4482

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 205-249

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~385 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~495 kg

TR 4000 CD (cód. 0820.35.022) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 4000. • Other technical characteristics similar to the TR 4000 model.

Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem
Rack conveyor dishwasher with hot air blower

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 3080x765x1955 mm

Potência / Power 58.83 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 3690-4482

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 205-249

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~385 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~55 ºC

Peso / Weight ~485 kg

TR 4000 ASC (cód. 0820.35.023) MAGNUS

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo TR 4000. • Other technical characteristics similar to the TR 4000 model.
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Máquina de lavar túnel com equipamento de secagem e condensador de vapores
Rack conveyor dishwasher with hot air blower and steam condensing unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 3080x765x1955 mm

Potência / Power 59 kW

Produção (pratos/h) / Production (plates/h) 3690-4482

Produção (cestos/h) / Production (racks/h) 205-249

Altura útil / Working height 470 mm

Consumo (enxaguamento) /  Consumption (rinsing) ~385 I/h

Temperatura da água de alimentação /
Temperature of the filling water

~15 ºC

Peso / Weight ~560 kg

TR 4000 ASC CD (cód. 0820.35.024) MAGNUS

• Máquina de lavar túnel constituída por módulo de pré-lavagem 
+ módulo de lavagem + módulo de enxaguamento. Módulo de 
enxaguamento com uma zona de pré-enxaguamento e uma zona 
de enxaguamento final.

• A separação entre módulos é feita por intermédio de cortinas.
• Velocidade dupla de avanço dos cestos comandada por 

motoredutor.
• Velocidade e binário controlados eletronicamente, pré-definidas e 

selecionáveis por seletor de 2 posições.
• Equipada com dois cestos para pratos, um cesto para cutelaria, um 

cesto base para chávenas e taças e um cesto para talheres com 8 
compartimentos.

• Composed by pre-wash zone + wash zone + rise zone. The rise zone 
includes a pre-rinse area + a final rinse area. 

• The separation between sections made by curtains.
• Gearmotor-operated two-speed rack advancement.
• Electronic controlled speed and torque, preset and adjustable with 

two position dial.
• Equipped with two racks for plates, one rack for cutlery, one base 

rack for cups and mugs and one cutlery basket with 8 divisions.

Opcionais para máquinas de lavar túnel
Optionals for rack-conveyor dishwashers

Opcionais para máquinas de lavar túnel / Optional Rack-conveyor dishwashers

cód. 0890.35.045 MOA007224
Sistema doseador. Para todos os modelos, LPA 300x150x250 mm
Dosing system. For all models, LPH 300x150x250 mm

cód. 0890.35.002 M5583
Cortina anti-salpicos para modelos TR 1200 e TR 1650, LPA 250x700x730 mm
Splash guards for TR 1200 and TR 1650 models, LPH 250x700x730 mm

cód. 0890.35.003 MOA007541
Tapete motorizado 90º sem quadro de comando (<TR 3000) (necessário adicionar o opcional 0890.35.035)
Inlet 90° motorized curved conveyor without board (<TR 3000) (optional 0890.35.035 is also needed)

cód. 0890.35.004 MOA007542
Tapete motorizado 90º sem quadro de comando (>TR 3000) (necessário adicionar o opcional 0890.35.035)
Inlet 90° motorized curved conveyor without board (>TR 3000) (optional 0890.35.035 is also needed)

cód. 0890.35.005 MOA006639
Tapete motorizado 90º sem quadro de comando (necessário adicionar o opcional 0890.35.035)
Outlet 90° motorized curved conveyor without board (optional 0890.35.035 is also needed)

ACRESCE / INCREASE
Quadro comando para tapetes entrada/ saída
Board for inlet/oulet 90° motorized curved conveyor

cód. 0890.35.012 MOA005821
Tapete de rolos com pio, LPA 1100x650x880 mm (necessário adicionar o opcional 0890.35.034) *
Roller way with sink, LPH 1100x650x880 mm (optional 0890.35.034 is also needed) *

cód. 0890.35.013 MOA005822
Tapete de rolos com pio, LPA 1600x650x880 mm (necessário adicionar o opcional 0890.35.034) *
Roller way with sink, LPH 1600x650x880 mm (optional 0890.35.034 is also needed) *

cód. 0890.35.014 MOA005823
Tapete de rolos com pio, LPA 2100x650x880 mm (necessário adicionar o opcional 0890.35.034)*
Roller way with sink, LPH 2100x650x880 mm (optional 0890.35.034 is also needed) *

460-462

400V

* Aconselhamos a colocar também o opcional  0890.35.015 / We suggest to use the optional 0890.35.015

LPH 850x850x880 mm
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cód. 0890.35.011 MOA005824
Curvas de rolos  90ºC com pio, LPA 1070x1070x880 mm
90° curved roller way with sink, LPH 1070x1070x880 mm

cód. 0890.35.009 MOA006001
Tapete de entrada de canto, LPA 770x770x880 mm
Inlet 90° mechanized conveyor, LPH 770x770x880 mm

cód. 0890.35.037 MOA006211
Túnel de secagem de canto, 10 kW, LPA 867x867x1945 mm
Corner drying tunnel, 10 kW, LPH 867x867x1945 mm

cód. 0890.35. M16574
Bomba de aumento de pressão, LP 236x160 mm
Booster pump, LP 236x160 mm

cód. 0890.35.021 MOA016132
Mesa com pio e orifício para detritos (orientação à direita)*, LPA 1200x780x850 mm
Pre-wash table with hole for rubbish (right)*, LPH 1200x780x850 mm

DECRESCE / DECREASE
Opcional sem orifício para mesa pré-lavagem de 1200 mm
Optional without hole for pre-wash table of 1200 mm

cód. 0890.35.022 MOA016133
Mesa com pio e orifício para detritos (orientação à direita)*, LPA 1500x780x850 mm
Pre-wash table with hole for rubbish (right)*, LPH 1500x780x850 mm

DECRESCE / DECREASE
Opcional sem orifício para mesa pré-lavagem de 1500 mm
Optional without hole for pre-wash table of 1500 mm

cód. 0890.35.040 MOA017105
Mesa com pio e orifício para detritos (orientação à direita)*, LPA 1800x780x850 mm
Pre-wash table with hole for rubbish (right),* LPH 1800x780x850 mm

DECRESCE / DECREASE
Opcional sem orifício para mesa pré-lavagem de 1800 mm
Optional without hole for pre-wash table of 1800 mm

cód. 0890.35. MOA017106
Mesa com pio e orifício para detritos (orientação à direita)*, LPA 2000x780x850 mm
Pre-wash table with hole for rubbish (right)*, LPH 2000x780x850 mm

DECRESCE / DECREASE
Opcional sem orifício para mesa pré-lavagem de 2000 mm
Optional without hole for pre-wash table of 2000 mm

cód. 0890.35.025 MOA005800
Mesa de ligação, LPA 700x646x850 mm
Table, LPH 700x646x880 mm

cód. 0890.35.026 MOA005801
Mesa de ligação, LPA 1100x646x850 mm
Table, LPH 1100x646x880 mm

cód. 0890.35.027 MOA005802
Mesa de ligação, LPA 1600x646x850 mm
Table, LPH 1600x646x880 mm

cód. 0890.35.028 MOA005803
Mesa de ligação, LPA 2100x646x850 mm
Table, LPH 2100x646x880 mm

cód. 0890.35.016 MOB006290
Topo para curvas de 90º com microswitch,  LPH 650x100x100 mm
End plate for 90° curved roller way with microswitch, LPH 650x100x100 mm

cód. 0890.35.015 MOB005797
Topo para tapetes de rolos e mesa com microswitch, LPA 650x100x100 mm
End plate for tables and roller ways with microswitch, LPH 650x100x100 mm

cód. 0890.35.034 MOB005090
Elemento de ligação para tapetes de rolos, LPA 550x25x75 mm (entre a máquina e o tapete de rolos)
Connecting pc. for roller way, LPH 550x25x75 mm (between machine and roller way)

cód. 0890.35.035 MOB005899

Perfil de fixação para tapetes de rolos, LPA 548x8x32 mm (entre a máquina e o tapete de entrada 
mecanizado / tapete de curva mecanizado)
Connecting pc, LPH 548x8x32 mm (between machine and inlet mechanized conveyor/motorized curved 
conveyor)

* Disponível  à esquerda ao mesmo preço / Left side available at the same price.
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cód. 0890.35.036 MOB005892
Perfil de fixação de mesas, LPA 606x3x55 mm (entre a mesa e o tapete de entrada mecanizado)
Connecting pc. for pre-wash table, LPH 606x3x55 mm (between table and inlet mechanized conveyor)

cód. 0890.35.038 MOB005115
Rebordo, LPA 646x2x62 mm
Closing pc. for tables, LPH 646x2x62 mm

cód. 0890.35.043 M11874
Caldeira suplementar 9kW. Capacidade 8 l. Para modelos TR 1650 e TR 2000, LP 615x138 mm
Extra boiler 9 kW. Capacity 8 l. For TR 1650 and TR 2000 models, LP 615x138 mm

cód. 0890.35.044 M11875
Caldeira suplementar 12kW. Capacidade 8 l. Para modelos TR 1650 e TR 2000, LP 615x138 mm
Extra boiler 12 kW. Capacity 8 l. For TR 1650 and TR 2000 models, LP 615x138 mm

Bombas de detergente/ abrilhantadores universais e kits bomba de esgoto
Detergent pump / Universal rinse aids and drain pump kits

Bomba de detergente/ abrilhantador universal
Detergent pump / universal rinse aid

Capacidade / Capacity 0 - 1.5 l/h

Bomba de detergente 0-1.5 (cód. 90805.274.029)

• Funciona em qualquer máquina lavar louça independentemente da 
marca.

• It works on any kind dish washer regardless of the brand.

Bomba de detergente/ abrilhantador universal
Detergent pump / universal rinse aid

Capacidade / Capacity 0 - 3 l/h

Bomba de detergente 0-3 (cód. 90805.274.030)

• Funciona em qualquer máquina lavar louça independentemente da 
marca.

• It works on any kind dish washer regardless of the brand.

Bombas ideais para fornecer detergente e 
secante de forma automática nas máquinas 
de lavar copos, pratos e túnel.

Ideal pumps for automatical providing 
of detergent and rinse for glasswashers, 
dishwashers and rack conveyor dishwashers.
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Caixa de gordura ecológica
Ecological grease trap

Caixa de gordura ecológica WATERCLEAN®
Ecological grease trap WATERCLEAN®

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 280x365x349 mm

Entrada e saída de água / Inlet and oulet of water ø 50 mm

Caixa de gordura ecológica (cód. 0835.437.001)

• A entrada e saída de água são compatíveis com os tubos de ligação 
flexíveis com 50 mm de diâmetro.

• Anula o entupimento de esgoto.  Evita maus cheiros e a proliferação 
de bactérias no ambiente. Reduz os tratamentos bacteriológicos.

• Ligação direta às cubas de lavagem, sem necessidade de instalação 
de sifão.

• Descarga de esgoto por gravidade.
• Não pode ser instalada sem o filtro descartável montado!

• Water entry and drain are compatible with flexible 50 mm hoses
• Eliminates plugging of the drain. Reduces bad odors and the 

proliferation of bacteria.  Minimizes anti-bacterial treatment.
• Direct connection to the washing vats, without necessity of 

installing a siphon.
• Drain emptying by gravity.
• Cannot be installed without the disposable filter!

Opcional para caixa de gorduras / Optional for ecological grease trap

cód. 0890.437.001
Embalagem com 22 filtros para caixa de gordura ecológica
Package with 22 filters for ecological grease trap

Kit bomba de esgoto para AP/AE 35/38/45
Drain pump kit for AP/AE 35/38/45

11097 (cód. 90805.35.413)

• Ideal para locais onde o esgoto está a um nível mais elevado. • Ideal to places where the drain is too high.

Kit bomba de esgoto suplementar para AP50.32
Additional drain pump kit for AP50.32

11432 (cód. 90805.35.390)

• Ideal para locais onde o esgoto está a um nível mais elevado. • Ideal to places where the drain is too high.
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Máquina para secar, polir e esterilizar talheres
Machine to dry, polish and disinfection cutlery

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 560x550x410 mm

Capacidade (peças/h) / Production (pieces/h) 3000

Carga máxima de sémola 
Maximum load of gravel

3 kg

Potência / Power 0.6 kW

Peso / Weight 50 kg

EMP CKP 01 (cód. 3201.744.001)

• Utilizam material polidor ecológico, não tóxico e muito eficaz 
(sêmola de milho - fornecido de série com 3 kg).

• Máquina inovadora, única e multifuncional.
• Secagem e esterilização com a remoção dos halos de calcário.
• Lâmpada de raios ultravioletas que garante a máxima higiene e 

segurança.

• Works with an ecological cleaning agent, non-toxic and very 
efficient (corn semolina - by default with 3 kg).

• Innovative, multifunctional equipment.
• Drying, disinfection and complete removal of calcifications.
• UV-lamp that assures maximum hygiene and safety.

230V

Máquinas para secar e polir
Machines to dry and polish

Opcional / Optional

cód. 3290.252.003
Sêmola de milho (fornecida em saco de 3 kg)
Corn semolina (supplied in bags of 3 kg)

Secador para 2 copos
Dryer for 2 glasses

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 595x322x510 mm

Capacidade (copos/h) / Production (cups/h) 600-720

Potência / Power 2.62 kW

Peso / Weight 27 kg

EMP. BPR. 001 (cód. 0840.744.001) NTS JAPAN

NTS JAPAN

• 8 braços que permitem a secagem e polimento de 2 copos em 
simultâneo. 

• Secagem por ar quente. Estrutura em aço inoxidável.

• 8 polishing arms for drying and polishing two glasses  
simultaneously. 

• Hot air drying. Structure made of stainless steel.

230V

Secador para 1 copo
Dryer for 1 glass

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 360x340x510 mm

Capacidade (copos/h) / Production (cups/h) 300 - 360 

Potência / Power 1.49 kW

Peso / Weight 19.5 kg

EMP. BPR. 002 (cód. 0840.744.002) NTS JAPAN

• 5 braços que permitem a secagem e polimento de 1 copo.
• Secagem por ar quente. Estrutura em aço inoxidável.

• 5 polisher arms for drying and polishing  for one glass.
• Hot air drying. Structure made of stainless steel.

230V
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Cestos
Racks

Cesto para copos sem ângulos, 350x350x150 mm
Rack for glass without angle, 350x350x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 350x350x150 mm

BAR 35 (cód. 90805.274.001) MAGNUS

• Borda superior lisa para facilitar o empilhamento simples e seguro.
• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 

para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 

com as normas europeias.

• Smooth upper border for a safe and easy filling.
• The special shape of the structure allows an easy draining of the 

water for best cleaning results and fast drying.
• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 

norms.

Cesto para copos com ângulos, 380x380x150 mm
Rack for glass with angle, 380x380x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 380x380x150 mm

BAR 38A (cód. 90805.274.023) MAGNUS

• Borda superior lisa para facilitar o empilhamento simples e seguro.
• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 

para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 

com as normas europeias.
• O cesto com ângulos evita que os copos se encostam aos cantos, 

permitindo assim uma correta lavagem dos mesmos.

• Smooth upper border for a safe and easy filling.
• The special shape of the structure allows an easy draining of the 

water for best cleaning results and fast drying.
• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 

norms
• Basket with angles avoids the cups sliding into the corners, allowing 

a throughout cleaning.

Cesto para copos com ângulos, 400x400x150 mm
Rack for glass with angle, 400x400x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x400x150 mm

BAR 40A (cód. 90805.274.002) MAGNUS

• Borda superior lisa para facilitar o empilhamento simples e seguro.
• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 

para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.
• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 

com as normas europeias.
• O cesto com ângulos evita que os copos se encostam aos cantos, 

permitindo assim uma correta lavagem dos mesmos.

• Smooth upper border for a safe and easy filling.
• The special shape of the structure allows an easy draining of the 

water for best cleaning results and fast drying.
• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 

norms
• Basket with angles avoids the cups sliding into the corners, allowing 

a throughout cleaning.
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Cesto para copos, 450x450x106 mm
Rack for glass, 450x450x106 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 450x450x165 mm

Copos 45 (cód. 90805.274.003a) MAGNUS

• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 
para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.

• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 
com as normas europeias.

• The special shape of the structure allows an easy draining of the 
water for best cleaning results and  fast drying.

• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 
norms.

Cesto para 11 pratos, 400x400x110 mm
Rack for 11 Plates, 400x400x110 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x400x110 mm

Pratos 40 (cód. 90805.274.050) MAGNUS

• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 
para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.

• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 
com as normas europeias.

• The special shape of the structure allows an easy draining of the 
water for best cleaning results and  fast drying.

• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 
norms.

Cesto para 14 pratos, 450x450x106 mm
Rack for 14 plates, 450x450x106 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 450x450x106 mm

Pratos 45 (cód. 90805.274.004) MAGNUS

• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 
para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.

• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 
com as normas europeias.

• Pegas alinhadas na diagonal para melhor equilíbrio durante o 
transporte móvel.

• The special shape of the structure allows an easy draining of the 
water for best cleaning results and  fast drying.

• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 
norms

• Handles aligned diagonally for a better balance and safety during 
transport.

Cesto para 18 pratos, 500x500x106 mm 
Rack for 18 plates, 500x500x106 mm 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 500x500x106 mm

Pratos 50 (cód. 90805.274.006) MAGNUS

• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 
para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.

• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 
com as normas europeias.

• Pegas alinhadas na diagonal para melhor equilíbrio durante o 
transporte móvel.

• Pode ser empilhado com os modelos das marcas Cambro, Traex e 
Carliste.

• The special shape of the structure allows an easy draining of the 
water for best cleaning results and  fast drying.

• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 
norms

• Handles aligned diagonally for a better balance and safety during 
transport.

• Can be stacked with the models from Cambro, Traex and Carliste 
brands.
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Cesto para 9 tabuleiros, 500x500x107 mm
Rack for 9 trays, 500x500x107 mm

Dimensões (LP) / Dimensions (WD) 500x500x107 mm

Tabuleiros 50.9 (cód. 90805.274.008) MAGNUS

• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 
para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.

• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 
com as normas europeias.

• Pegas alinhadas na diagonal para melhor equilíbrio durante o 
transporte móvel.

• Pode ser empilhado com os modelos das marcas Cambro, Traex e 
Carliste.

• The special shape of the structure allows an easy draining of the 
water for best cleaning results and  fast drying.

• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 
norms

• Handles aligned diagonally for a better balance and safety during 
transport.

• Can be stacked with the models from Cambro, Traex and Carliste 
brands.

Cesto base para chávenas e taças, 500x500x107 mm
Base rack for cups and mugs, 500x500x107 mm

Dimensões (LP) / Dimensions (WD) 500x500x107 mm

Chávenas 50 (cód. 90805.274.005) MAGNUS

• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 
para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.

• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 
com as normas europeias.

• Pegas alinhadas na diagonal para melhor equilíbrio durante o 
transporte móvel.

• Pode ser empilhado com os modelos das marcas Cambro, Traex e 
Carliste.

• The special shape of the structure allows an easy draining of the 
water for best cleaning results and  fast drying.

• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 
norms

• Handles aligned diagonally for a better balance and safety during 
transport.

• Can be stacked with the models from Cambro, Traex and Carliste 
brands.

Cesto para cutelaria, 500x500x107 mm
Rack for cutlery 500x500x107 mm

Dimensões (LP) / Dimensions (WD) 500x500x107 mm

Cutelaria 50 (cód. 90805.274.007) MAGNUS

• Restantes características técnicas iguais ao modelo Tabuleiros 50.9. • Other technical characteristics similar to the Tabuleiros 50.9 model.

Cesto quadrado para garfos, facas e colheres 113x113x89 mm
Square rack for cutlery, 113x113x89 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 113x113x130 mm

Talheres Q11 (cód. 90805.274.009) MAGNUS

• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 
para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.

• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 
com as normas europeias.

• The special shape of the structure allows an easy draining of the 
water for best cleaning results and  fast drying.

• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 
norms.
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Cesto para talheres com 8 compartimentos, 480x230x145 mm
Rack for cutlery with 8 compartments, 480x230x145 mm 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 480x230x145 mm

Talheres QX 8 (cód. 90805.274.047) MAGNUS

• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 
para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.

• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 
com as normas europeias.

• The special shape of the structure allows an easy draining of the 
water for best cleaning results and  fast drying.

• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 
norms.

Porta pires
Rack for saucers

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 90x290x75 mm

Capacidade (pires) / Capacity (saucers) 12 un.

Porta Pires (cód. 90805.274.048) MAGNUS

• A forma particular da estrutura favorece o escorrimento da água 
para uma melhor lavagem e uma mais rápida secagem.

• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 
com as normas europeias.

• The special shape of the structure allows an easy draining of the 
water for best cleaning results and  fast drying.

• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 
norms.

Suporte de flutes para cesto 400x400 mm
Support for champagne flutes 400x400 mm

Dimensões (LA) / Dimensions (WH) 395x190 mm

Sup Flute (cód. 90805.274.049) MAGNUS

• Leve, robusto e fabricado em plástico de alta resistência de acordo 
com as normas europeias.

• Light and robust, highly resistant plastic, according to european 
norms.

Divisória de copos 3x3 para cesto 500x500 mm
Glasses divider 3x3 for rack 500x500 mm

Capacidade (copos) / Capacity (glasses) 9 uni.

DIV 9 (cód. 90805.274.027) MAGNUS

• Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo 
com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico 
em soluções inovadoras.

• 9 Compartimentos Ø 150 mm.

• All products are made from light, indeformable  materials in 
compliance with safety norms.

• 9 Divisions of Ø 150 mm.

Divisória de copos 4x4 para cesto 500x500
Glasses divider 4x4 for rack 500x500 mm

Capacidade (copos) / Capacity (glasses) 16 uni.

DIV 16 (cód. 90805.274.011) MAGNUS

• Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo 
com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico 
em soluções inovadoras.

• 16 compartimentos Ø 110mm.

• All products are made from light, indeformable  materials in 
compliance with safety norms.

• 16 Divisions of Ø 110 mm.



legenda
legend

página opcionais 
optionals page

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

469

Divisória de copos 5x5 para cesto 500x500
Glasses divider 5x5 for rack 500x500 mm

Capacidade (copos) / Capacity (glasses) 25 uni.

DIV 25 (cód. 90805.274.012) MAGNUS

• Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo 
com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico 
em soluções inovadoras.

• 25 compartimentos Ø 89 mm.

• All products are made from light, indeformable  materials in 
compliance with safety norms.

• 25 Divisions of Ø 89 mm.

Divisória de copos 6x6 para cesto 500x500 mm
Glasses divider 6x6 for rack 500x500 mm

Capacidade (copos) / Capacity (glasses) 36 uni.

DIV 36 (cód. 90805.274.013) MAGNUS

• Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo 
com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico 
em soluções inovadoras.

• 36 compartimentos Ø 73 mm.

• All products are made from light, indeformable  materials in 
compliance with safety norms.

• 36 Divisions of Ø 73 mm.

Divisória de copos 7x7 para cesto 500x500 mm
Glasses divider 7x7 for rack 500x500 mm

Capacidade (copos) / Capacity (glasses) 49 uni.

DIV 49 (cód. 90805.274.014) MAGNUS

• Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo 
com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico 
em soluções inovadoras.

• 49 compartimentos Ø 62 mm.

• All products are made from light, indeformable  materials in 
compliance with safety norms.

• 49 Divisions of Ø 62 mm.

Tabuleiro apara-pingos para cesto 400x400 mm
Collection tray for rack 400x400 mm

Dimensões (LP) / Dimensions (WD) 400x400 mm

Tampa universal para cestos e extensores, 500x500 mm
Cover for racks and frames, 500x500 mm

Dimensões (LP) / Dimensions (WD) 500x500 mm

TAMPA AP (cód.90805.274.056)

TAMPA (cód. 90805.274.010)

MAGNUS

MAGNUS

• Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo 
com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico 
em soluções inovadoras.

• Tabuleiro que permite recolher água existente nos cestos.

• Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo 
com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico 
em soluções inovadoras.

•  Tampa universal para melhor preservação de higiene.

• All products are made from light, indeformable  materials in 
compliance with safety norms.

• Collection tray for racks dripping water.

• All products are made from light, indeformable  materials in 
compliance with safety norms.

• Universal cover for better hygiene in preservation.
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EXTENSOR-D

cód. 90805.274.031
Extensor universal com divisórias 3x3 (9 compartimentos Ø 150 mm)
Universal extender for racks with divider 3x3 (9 divisions Ø 150 mm)

500x500x50 mm

cód. 90805.274.042
Extensor universal com divisórias 4x4 (16 compartimentos Ø 110 mm)
Universal extender for racks with divider 4x4 (16 divisions Ø 110 mm)

cód. 90805.274.043
Extensor universal com divisórias 5x5, 25 compartimentos Ø 89 mm)
Universal extender for racks with divider 5x5 (25 divisions Ø 89 mm)

cód. 90805.274.044
Extensor universal com divisórias 6x6 (36 compartimentos Ø 73 mm)
Universal extender for racks with divider 6x6 (36 divisions Ø 73 mm)

cód. 90805.274.045
Extensor universal com divisórias 7x7 (49 compartimentos Ø 62 mm)
Universal extender for racks with divider 7x7 (49 divisions Ø 62 mm)

• Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo 
com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico 
em soluções inovadoras.

•  Extensor aplicável a cestos de outras marcas (por ex. Cambro).

• All products are made from light, indeformable  materials in 
compliance with safety norms.

• Adjustable extensor to baskets of other brands (i.e. Cambro).

DISCOS

cód. 90805.274.017
Disco preto
Black disc

cód. 90805.274.018
Disco azul
Blue disc

cód. 90805.274.019
Disco cinza
Grey disc

cód. 90805.274.020
Disco amarelo
Yellow disc

cód. 90805.274.021
Disco vermelho
Red disc

cód. 90805.274.022
Disco verde
Green disc

• Discos coloridos para identificar o tipo de copo armazenado, 
evitando o armazenamento / investimento em cestos de várias 
cores.

• Colored discs to identify the type of glasses stored in each rack, thus 
avoiding storage and investment in racks of different colors.

Carro com pega para cestos
Trolley with handle for racks

CARRO P (cód. 90805.274.055) MAGNUS

• Roda em borracha “Santoprene”, não deixa rasto no piso e oferece 
um ótimo deslizamento (dureza 90Sh/A).

• É possível criar um sistema de armazenamento higiénico portátil, 
empilhando os cestos em carros e cobrindo-os com tampas. Desta 
forma, permite eliminar a contaminação cruzada dos produtos.

• “Santoprene” rubber wheels, does not leave marks on the floor, 
allowing a easy movement (hardness 90Sh/A).

• Possible to build a mobile stacking system with stacked and covered 
baskets on trolleys. This system eliminates the risks of cross-
contamination between different baskets.

Extensor universal para cesto 500x500 mm
Universal extender for rack 500x500 mm

Dimensões (LPH) / Dimensions (WDH) 500x500x50 mm

EXTENSOR (cód. 90805.274.015) MAGNUS

• Todos os produtos são fabricados com material nobre de acordo 
com as normativas do sector, garantia, leveza, indeformável e rico 
em soluções inovadoras.

•  Extensor aplicável a cestos de outras marcas (por ex. Cambro).

• All products are made from light, indeformable  materials in 
compliance with safety norms.

• Adjustable extensor to baskets of other brands (i.e. Cambro).
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Carro sem pega para cestos
Trolley without handle for racks

CARRO S (cód. 90805.274.) MAGNUS

• Roda em borracha “Santoprene”, não deixa rasto no piso e oferece 
um ótimo deslizamento (dureza 90Sh/A).

• É possível criar um sistema de armazenamento higiénico portátil, 
empilhando os cestos em carros e cobrindo-os com tampas. Desta 
forma, permite eliminar a contaminação cruzada dos produtos.

• “Santoprene” rubber wheels, does not leave marks on the floor, 
allowing a easy movement (hardness 90Sh/A).

• Possible to build a mobile stacking system with stacked and covered 
baskets on trolleys. This system eliminates the risks of cross-
contamination between different baskets.

Misturadoras
Faucets

Misturadora de bancada monofuro com comando cotovelo
One hole sink mixer tap with long lever

MB1C (cód. 0830.273.018) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

Misturadora de bancada monofuro com comando cotovelo em plástico
One hole sink mixer tap with black clinical lever

MB1CP (cód. 0830.273.019) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 3/8”F.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 3/8“ F.
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Misturadora de bancada monofuro com duche compacta
Compact one hole sink mixer with shower

MB1D XS (cód. 0830.273.020) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 3/4”.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 3/4”.

Torneira água fria de bancada monofuro com duche
One hole sink tap, cold water with shower

FB1D (cód. 0830.273.021) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 3/4”.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 3/4”.

Misturadora de bancada monofuro com chuveiro e monocomando compacta
Compact one hole single-handle sink mixer with shower

MB1DM XS (cód. 0830.273.017) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 3/4”.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 3/4”.
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Misturadora de bancada monofuro com duche
One hole sink mixer with shower

MB1D (cód. 0830.273.013) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 3/4”.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 3/4”.

Misturadora de bancada monofuro com bica e duche
One hole mixer tap with extra tap and shower

MB1BD (cód. 0830.273.011) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 3/4”.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 3/4”.
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Misturadora de bancada monofuro com bica e duche e monocomando
One hole single-handle sink mixer with extra tap and shower

MB1BDM (cód. 0830.273.026) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 3/4”.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 3/4”.
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Misturadora de bancada bifuro com bica e duche
Two hole sink tap with extra tap and shower

MB2BD (cód. 0830.273.005) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 1/2”.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 1/2”.

Misturadora de parede bifuro com duche
Wall-mounted two hole tap with shower

MP2D (cód. 0830.273.001) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 1/2, distância entre furos 160 mm.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 1/2, distance between holes 160 mm.
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Misturadora de parede bifuro com bica e duche
Wall-mounted two hole tap with extra tap and shower

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 3/4”.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 3/4 “.

MP2BD (cód. 0830.273.007) MAGNUS
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Torneira de coluna para linhas de queima
Pedestal with tap for kitchen lines

TCQ (cód. 0830.273.022) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis. 

• Furo de encastre de Ø 1/2”.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• Clearance hole of Ø 1/2”.
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• Mangueira extensível - 5 metros.
• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 

internacionais aplicáveis.
• Estrutura em aço inoxidável.

• Extendable hose - 5 meters.
• High-quality materials in accordance with applicable international 

rules.
• Stainless steel body.

Grupo de lavagem protegido com enrolador - 5 metros
Wall mounted hose reel - 5 meters

GML Compacto (cód. 0830.273.031) MAGNUS
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Fixação na parede / Wall mounting

180º

75 53

G1
/2

Grupo de lavagem protegido com enrolador - 15 metros
Wall mounted hose reel - 15 meters

GML (cód. 0830.273.025) MAGNUS

• Mangueira extensível - 15 metros.
• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 

internacionais aplicáveis.
• Estrutura em aço inoxidável.

• Extendable hose - 15 meters.
• High-quality materials in accordance with applicable international 

rules.
• Stainless steel body.

G1/2

Fixação na parede / Wall mounting

Medidas em mm
Measures in mm

Medidas em mm
Measures in mm

Medidas em mm
Measures in mm



página opcionais 
optionals page

legenda
legend

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

476

Chuveiro externo para fornos
External shower for ovens

Chuveiro Externo (cód. 0830.273.032) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis.

• Saída de água a 45º para facilitar a lavagem nos cantos internos dos 
equipamentos.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• 45º water outlet for an easy cleaning of the equipment’s interior 
corners.

G/1/2

G/1/2

56 42

56

4

Misturadora de pedal
Foot operated tap

MP1C (cód. 0830.273.028) MAGNUS

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis.

• Materiais de alta qualidade em concordância com as regras 
internacionais aplicáveis.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.

• High-quality materials in accordance with applicable international 
rules.
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Misturadora progressiva de pedal
Foot progressive operated tap

MP2C (cód. 0830.273.029) MAGNUS
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Pio lava-mãos com misturadora de pedal, móvel
Washing basin with foot operated mixer system, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x400x945(1050)* mm

Peso / Weight 10.5 kg

Pio lava-mãos com misturadora de joelho, parede
Washing basin with knee mixer system, wall

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x292x278(400)* mm

Peso / Weight 4 kg

PLMP400 (cód. 2007.429.001)

PLMJ400 (cód. 2007.429.002)

• Structure made of stainless steel.
• Activation of the mixer by pedal.
• Sink dimensions: Ø 350 mm.
• Accessories for assembly included: mixer, valve and flexible pipes.

• Structure made of stainless steel.
• Activation of the mixer by knee handle.
• Sink dimensions: 350x250 mm
• Maximum depth with handle: 320 mm.
• Accessories for assembly included: mixer, valve and flexible pipes.

• Estrutura em aço inoxidável.
• Acionamento da misturadora por pedal.
• Dimensão do pio: Ø 350 mm.
• Acessórios para montagem incluídos: misturadora, válvula e bichas.

• Estrutura em aço inoxidável.
• Acionamento da misturadora por manipulo de comando.
• Dimensão do pio: 350x250 mm.
• Profundidade máxima com manipulo: 320 mm.
• Acessórios para montagem incluídos: misturadora, válvula e bichas.

MAGNUS®

MAGNUS®

* Altura máxima com torneira / Maximum height with tap

* Altura máxima com torneira / Maximum height with tap
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Máquina para fabricar gelo em cubos 20 kg/24h com depósito de 6 kg
Ice cube machine 20 kg/24h with storage bin of 6 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 365x495x600 mm

Produção / Production (1) 20 kg/24h

Depósito / Storage capacity 6 kg

Potência / Power 0.35 kW

Peso / Weight 33 kg

MP 21/5 (cód. 0200.131.001)

• Refrigeração a ar.
• Cubos de 18 g.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e 

cantos arredondados para fácil limpeza.
• Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
• Gás refrigerante: R404a.
• Pés ajustáveis em altura de 0 a 20 mm.
• Equipada com pá.

• Air cooled.
• 18 g ice cubes.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round 

inner corners for easy cleaning.
• Door with easy opening system.
• Type of refrigerant: R404a.
• Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
• Equipped with scoop.

MAGNUS®

230V

Máquina para fabricar gelo em cubos 25 kg/24h com depósito de 6 kg
Ice cube machine 25 kg/24h with storage bin of 6 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 365x495x600 mm

Produção / Production (1) 25 kg/24h

Depósito / Storage capacity 6 kg

Potência / Power 0.35 kW

Peso / Weight 34 kg

MP 25/6 (cód. 0200.131.002)

• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo MP 21/5. • Other technical characteristics similar to the MP 21/5 model.

MAGNUS®

230V

Versão / Version

cód. 0200.131.040 MP 21/5 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 20kg/24h com depósito de 6 kg, arrefecimento a água
Ice cube machine 20kg/24h with storage of 6 kg, water cooled

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

Máquinas para fabricar gelo em cubos
Commercial ice cube machines

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.046 MP 25/6 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 25kg/24h com depósito de 6 kg, arrefecimento a água
Ice cube machine 25kg/24h with storage of 6 kg, water cooled

cód. 0200.131.009 MP 25/6 XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 25kg/24h com depósito de 6 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 25kg/24h with storage of 6 kg, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.047 MP 25/6 W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 25kg/24h com depósito de 6 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 25kg/24h with storage of 6 kg, water cooled and full ice cube of 40 g

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC
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Máquina para fabricar gelo em cubos 30 kg/24h com depósito de 10 kg
Ice cube machine 30 kg/24h with storage bin of 10 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 365x495x690 mm

Produção / Production (1) 30 kg/24h

Depósito / Storage capacity 10 kg

Potência / Power 0.45 kW

Peso / Weight 36 kg

MP 30/10 (cód. 0200.131.003)

• Refrigeração a ar.
• Cubos de 18 gr.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e 

cantos arredondados para fácil limpeza. 
• Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
• Gás refrigerante: R404a.
• Pés ajustáveis em altura de 0 a 20 mm.
• Equipada com pá.

• Air cooled.
• 18 g ice cubes.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round 

inner corners for easy cleaning.
• Door with easy opening system.
• Type of refrigerant: R404a.
• Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
• Equipped with scoop.

MAGNUS®

230V

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.048 MP 30/10 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 30kg/24h com depósito de 10 kg, arrefecimento a água
Ice cube machine 30kg/24h with storage of 10 kg, water cooled

cód. 0200.131.010 MP 30/10 XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 30kg/24h com depósito de 10 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 30kg/24h with storage of 10 kg, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.028 MP 30/10 W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 30kg/24h com depósito de 10 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 30kg/24h with storage of 10 kg, water cooled and full ice cube of 40 g

Máquina para fabricar gelo em cubos 45 kg/24h com depósito de 15 kg
Ice cube machine 45 kg/24h with storage bin of 15 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 500x585x685 mm

Produção / Production (1) 45 kg/24h

Depósito / Storage capacity 15 kg

Potência / Power 0.65 kW

Peso / Weight 52 kg

MP 45/15 (cód.0200.131.004)

• Refrigeração a ar.
• Cubos de 18 gr.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e 

cantos arredondados para fácil limpeza. 
• Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
• Gás refrigerante: R404a.
• Pés ajustáveis em altura de 0 a 20 mm.
• Equipada com pá.

• Air cooled.
• 18 g ice cubes.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round 

inner corners for easy cleaning.
• Door with easy opening system.
• Type of refrigerant: R404a.
• Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
• Equipped with scoop.

MAGNUS®

230V

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.049 MP 45/15 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 40kg/24h com depósito de 15 kg, arrefecimento a água
Ice cube machine 40kg/24h with storage of 15 kg, water cooled

cód. 0200.131.011 MP 45/15 XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 40kg/24h com depósito de 15 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 40kg/24h with storage of 15 kg, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.029 MP 45/15 W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 40kg/24h com depósito de 15 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 40kg/24h with storage of 15 kg, water cooled and full ice cube of 40 g

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC
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Máquina para fabricar gelo em cubos 50 kg/24h com depósito de 25 kg
Ice cube machine 50 kg/24h with storage bin of 25 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 500x585x795 mm

Produção / Production (1) 50 kg/24h

Depósito / Storage capacity 25 kg

Potência / Power 0.8 kW

Peso / Weight 55 kg

MP 50/26 (cód.0200.131.005)

• Refrigeração a ar.
• Cubos de 18 gr.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e 

cantos arredondados para fácil limpeza.
• Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
• Gás refrigerante: R404a.
• Pés ajustáveis em altura de 0 a 20 mm.
• Equipada com pá.

• Air cooled.
• 18 g ice cubes.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round 

inner corners for easy cleaning.
• Door with easy opening system.
• Type of refrigerant: R404a.
• Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
• Equipped with scoop.

MAGNUS®

230V

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.050 MP 50/26 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 50kg/24h com depósito de 25 kg, arrefecimento a água
Ice cube machine 50kg/24h with storage of 25 kg, water cooled

cód. 0200.131.012 MP 50/26 XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 50kg/24h com depósito de 25 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 50kg/24h with storage of 25 kg, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.030 MP 50/26 W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 50kg/24h com depósito de 25 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 50kg/24h with storage of 25 kg, water cooled and full ice cube of 40 g

Máquina para fabricar gelo em cubos 60 kg/24h com depósito de 40 kg
Ice cube machine 60 kg/24h with storage bin of 40 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 740x605x915 mm

Produção / Production (1) 60 kg/24h

Depósito / Storage capacity 40 kg

Potência / Power 0.85 kW

Peso / Weight 72 kg

MP 60/40 (cód. 0200.131.041)

• Pés ajustáveis em altura de 50 a 80 mm.
• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo MP 50/26.

• Adjustable feet in height from 50 - 80 mm.
• Other technical characteristics similar to the MP 50/26 model.

MAGNUS®

230V

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.051 MP 60/40 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 60kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a água
Ice cube machine 60kg/24h with storage of 40 kg, water cooled

cód. 0200.131.042 MP 60/40 XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 60kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 60kg/24h with storage of 40 kg, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.043 MP 60/40 W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 60kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 60kg/24h with storage of 40 kg, water cooled and full ice cube of 40 g

Sugestão:
Consulte os trituradores de gelo 
e outros aparelhos de bar na 
página 502

Suggestion:
For ice crush machines and other 
bar equipment, see page 502

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC
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Máquina para fabricar gelo em cubos 80 kg/24h com depósito de 40 kg
Ice cube machine 80 kg/24h with storage bin of 40 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 740x605x915 mm

Produção / Production (1) 80 kg/24h

Depósito / Storage capacity 40 kg

Potência / Power 0.9 kW

Peso / Weight 72 kg

MP 80/40 (cód. 0200.131.007)

• Refrigeração a ar.
• Cubos de 18 gr.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e 

cantos arredondados para fácil limpeza. 
• Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
• Gás refrigerante: R404a.
• Pés ajustáveis em altura de 50 a 80 mm.
• Equipada com pá.

• Air cooled.
• 18 g ice cubes.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round 

inner corners for easy cleaning.
• Door with easy opening system.
• Type of refrigerant: R404a.
• Adjustable feet in height from 50 - 80 mm.
• Equipped with scoop.

MAGNUS®

230V

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.052 MP 80/40 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 80kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a água
Ice cube machine 80kg/24h with storage of 40 kg, water cooled

cód. 0200.131.013 MP 80/40 XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 80kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 80kg/24h with storage of 40 kg, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.031 MP 80/40 W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 80kg/24h com depósito de 40 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 80kg/24h with storage of 40 kg, water cooled and full ice cube of 40 g

Máquina para fabricar gelo em cubos 100 kg/24h com depósito de 60 kg
Ice cube machine 100 kg/24h with storage bin of 60 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 740x605x1015 mm

Produção / Production (1) 100 kg/24h

Depósito / Storage capacity 60 kg

Potência / Power 1 kW

Peso / Weight 87 kg

MP 100/60 (cód. 0200.131.032)

• Refrigeração a ar.
• Cubos de 18 gr.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e 

cantos arredondados para fácil limpeza. 
• Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
• Gás refrigerante: R404a.
• Pés ajustáveis em altura de 50 a 80 mm.
• Equipada com pá.

• Air cooled.
• 18 g ice cubes.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round 

inner corners for easy cleaning.
• Door with easy opening system.
• Type of refrigerant: R404a.
• Adjustable feet in height from 50 - 80 mm.
• Equipped with scoop.

MAGNUS®

230V

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.053 MP 100/60 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 100kg/24h com depósito de 60 kg, arrefecimento a água
Ice cube machine 100kg/24h with storage of 60 kg, water cooled

cód. 0200.131.014 MP 100/60 XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 100kg/24h com depósito de 60 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 100kg/24h with storage of 60 kg, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.033 MP 100/60 W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 100kg/24h com depósito de 60 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 100kg/24h with storage of 60 kg, water cooled and full ice cube of 40 g

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC
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Máquina para fabricar gelo em cubos 140 kg/24h com depósito de 75 kg
Ice cube machine 140 kg/24h with storage bin of 75 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 840x745x1070 mm

Produção / Production (1) 140 kg/24h

Depósito / Storage capacity 75 kg

Potência / Power 1.7 kW

Peso / Weight 108 kg

MP 140/75 (cód. 0200.131.006)

• Refrigeração a ar.
• Cubos de 18 gr.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e 

cantos arredondados para fácil limpeza.
• Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
• Gás refrigerante: R404a.
• Pés ajustáveis em altura de 50 a 80 mm.
• Equipada com pá.

• Air cooled.
• 18 g ice cubes.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round 

inner corners for easy cleaning.
• Door with easy opening system.
• Type of refrigerant: R404a.
• Adjustable feet in height from 50 - 80 mm.
• Equipped with scoop.

MAGNUS®

230V

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.054 MP 140/75 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 140kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a água
Ice cube machine 140kg/24h with storage of 75 kg, water cooled

cód. 0200.131.015 MP 140/75 XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 140kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 140kg/24h with storage of 75 kg, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.035 MP 140/75 W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 140kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 140kg/24h with storage of 75 kg, water cooled and full ice cube of 40 g

Máquina para fabricar gelo em cubos 175 kg/24h com depósito de 75 kg
Ice cube machine 175 kg/24h with storage bin of 75 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 840x745x1070 mm

Produção / Production (1) 175 kg/24h

Depósito / Storage capacity 75 kg

Potência / Power 1.7 kW

Peso / Weight 113 kg

MP 175/75 (cód. 0200.131.034)

• Refrigeração a ar.
• Cubos de 18 gr.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e 

cantos arredondados para fácil limpeza. 
• Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
• Gás refrigerante: R404a.
• Pés ajustáveis em altura de 50 a 80 mm.
• Equipada com pá.

• Air cooled.
• 18 g ice cubes.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round 

inner corners for easy cleaning.
• Door with easy opening system.
• Type of refrigerant: R404a.
• Adjustable feet in height from 50 - 80 mm.
• Equipped with scoop.

MAGNUS®

230V

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.055 MP 175/75 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a água
Ice cube machine 175kg/24h with storage of 75 kg, water cooled

cód. 0200.131.016 MP 175/75 XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 175kg/24h with storage of 75 kg, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.045 MP 175/75 W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h com depósito de 75 kg, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 175kg/24h with storage of 75 kg, water cooled and full ice cube of 40 g

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC
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Máquina modular para fabricar gelo em cubos 175 kg/24h
Modular ice cube machine 175 kg/24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 865x560x730 mm

Produção / Production (1) 175 kg/24h

Potência / Power 1.7 kW

Peso / Weight 97 kg

MPM 175 (cód. 0200.131.018)

• Refrigeração a ar. 
• Cubos de 18 gr.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Gás refrigerante: R404a.
• Depósito aconselhado: ST S 250, ST C 300, ST S 400, ST SD 500, ST C 

50 , ST C 600 e ST C 1000.

• Air cooled. 
• 18 g ice cubes.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting utilization 

and perfect hygiene.
• Type of refrigerant: R404a.
• Recommended storage bins: ST S 250, ST C 300, ST S 400, ST SD 500, 

ST C 50 , ST C 600 and ST C 1000.

MAGNUS®

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.056 MPM 175W
Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h, arrefecimento a água
Ice cube machine 175kg/24h, water cooled

cód. 0200.131.017 MPM 175 XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 175kg/24h, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.044 MPM 175 W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 175kg/24h, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 175kg/24h, water cooled and full ice cube of 40 g

Máquina modular para fabricar gelo em cubos 300 kg/24h
Modular ice cube machine 300 kg/24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1255x595x860 mm

Produção / Production (1) 300 kg/24h

Potência / Power 2.7 kW

Peso / Weight 153 kg

MPM 300 (cód.0200.131.021)

• Depósito aconselhado: ST S 400, ST SD 500, ST C 600 e ST C 1000.
• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo MPM 175.

• Recommended storage bins: ST S 400, ST SD 500, ST C 600 and ST C 
1000.

• Other technical characteristics similar to the MPM 175 model.

MAGNUS®

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

Outras versões / Other versions

cód. 0200.131.057 MPM 300 W
Máquina para fabricar gelo em cubos 300kg/24h, arrefecimento a água
Ice cube machine 300kg/24h, water cooled

cód. 0200.131.022 MPM 300  XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 300kg/24h, arrefecimento a ar e cubo de 40 g
Ice cube machine 300kg/24h, air cooled and full ice cube of 40 g

cód. 0200.131.036 MPM 300  W XL
Máquina para fabricar gelo em cubos 300kg/24h, arrefecimento a água e cubo de 40 g
Ice cube machine 300kg/24h, water cooled and full ice cube of 40 g

Sugestão:
Para o transporte de gelo utilize um carro. O 
elevado isolamento térmico, a cobertura removível 
e a capacidade de armazenagem até 109 kg tornam 
este equipamento essencial para quem transporta 
grandes quantidades de gelo.

Suggestion:
For transportation of ice, use a cart. High thermal 
insulation, removable lid and storage capacity up 
to 109 kg, make this equipment essential to carry 
large quantities of ice.
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Máquinas para fabricar gelo granular
Ice granular machines

Máquina para fabricar gelo granular 80 kg/ 24h, com depósito de 15 kg
Ice granular machine 80 kg/24h with storage bin of 15 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 500x696x696 mm

Produção / Production (1) 80 kg/24h

Depósito / Storage capacity 15 kg

Potência / Power 0.6 kW

Peso / Weight 64 kg

MS 80/15 (cód. 0210.131.007)

• Refrigeração a ar.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e 

cantos arredondados para fácil limpeza.
• Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
• Gás refrigerante: R404a.
• Pés ajustável em altura de 0 - 20 mm.
• Equipada com pá.

• Air cooled.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round 

inner corners for easy cleaning.
• Door with easy opening system.
• Type of refrigerant: R404a.
• Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
• Equipped with scoop.

MAGNUS®

230V

Versão / Version

MS 80/15  W
Máquina para fabricar gelo granular 80 kg/ 24h, com depósito de 15 kg, arrefecimento a água
Ice granular machine 80 kg/24h with storage of 15 kg, water cooled

Máquina para fabricar gelo granular 120 kg/ 24h, com depósito de 25kg
Ice granular machine 120 kg/24h with storage bin of 25 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) * 500x696x796 mm

Produção / Production (1) 120 kg/24h

Depósito / Storage capacity 25 kg

Potência / Power 0.6 kW

Peso / Weight 69 kg

MS 120/25 (cód. 0210.131.)

• Refrigeração a ar.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e 

cantos arredondados para fácil limpeza.
• Porta com sistema de abertura/fecho fácil.
• Gás refrigerante: R404a.
• Pés ajustável em altura de 0 - 20 mm.
• Equipada com pá.

• Air cooled.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Ice storage bin made of ABS for full thermic insulation and round 

inner corners for easy cleaning.
• Door with easy opening system.
• Type of refrigerant: R404a.
• Adjustable feet in height from 0 - 20 mm.
• Equipped with scoop.

MAGNUS®

230V

Versão / Version

MS 120/25  W
Máquina para fabricar gelo granular 120 kg/ 24h, com depósito de 25 kg, arrefecimento a água
Ice granular machine 120 kg/24h with storage of 25 kg, water cooled

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

* Dimensões sem pés / Dimensions without feet                  1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC
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Máquina modular para fabricar gelo granular 270 kg/ 24h
Modular ice granular machine 270 kg/24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 560x525x560 mm

Produção / Production (1) 270 kg/24h

Depósito / Storage capacity separado / separate

Potência / Power 1 kW

Peso / Weight 67 kg

Máquina modular para fabricar gelo granular 550 kg/ 24h
Modular ice granular machine 550 kg/24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 605x570x725 mm

Produção / Production (1) 550 kg/24h

Depósito / Storage capacity separado / separate

Potência / Power 1.6 kW

Peso / Weight 107 kg

MS 270 (cód. 0210.131.006)

MS 550 (cód. 0210.131.005)

• Refrigeração a ar.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Gás refrigerante: R404a.
• Depósito aconselhado: ST S 150, ST S 200, ST S 250, ST S 400, ST SD 

500, ST C 50, ST C300, ST C 600 e ST C 1000.

• Refrigeração a ar.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Gás refrigerante: R404a.
• Depósito aconselhado: ST S 200, ST S 250, ST S 400, ST SD 500, ST C 

50, ST C300, ST C 600 e ST C 1000.

• Air cooled.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Type of refrigerant: R404a.
• Recommended storage bins: ST S 150, ST S 200, ST S 250, ST S 400, 

ST SD 500, ST C 50, ST C300, ST C 600 and ST C 1000.

• Air cooled.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting usage and 

easy cleaning.
• Type of refrigerant: R404a.
• Recommended storage bins: ST S 200, ST S 250, ST S 400, ST SD 500, 

ST C 50, ST C300, ST C 600 and ST C 1000.

MAGNUS®

MAGNUS®

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

Versão / Version

MS 270  W
Máquina para fabricar gelo granular 270 kg/ 24h, arrefecimento a água
Ice granular machine 270 kg/24h, water cooled

Versão / Version

MS 550  W
Máquina para fabricar gelo granular 550 kg/ 24h, arrefecimento a água
Ice granular machine 550 kg/24h, water cooled

494

230V

494
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Máquina modular para fabricar gelo granular 1000 kg/ 24h
Modular ice granular machine 1000 kg/24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 830x642x905 mm

Produção / Production (1) 1000 kg/24h

Depósito / Storage capacity separado / separate

Potência / Power 2.8 kW

Peso / Weight 156 kg

MS 1000 (cód. 0210.131.)

• Refrigeração a ar.
• Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização 

duradoura e uma fácil limpeza. 
• Gás refrigerante: R404a.
• Depósito aconselhado: ST S 250, ST S 400, ST SD 500, ST C 50, ST 

C300, ST C 600 e ST C 1000.

• Air cooled.
• Exterior material in stainless steel that assures a lasting utilization 

and perfect hygiene.
• Type of refrigerant: R404a.
• Recommended storage bins: ST S 250, ST S 400, ST SD 500, ST C 50, 

ST C300, ST C 600 and ST C 1000.

MAGNUS®

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

Versão / Version

MS 1000  W
Máquina para fabricar gelo granular 1000 kg/ 24h, arrefecimento a água
Ice granular machine 1000 kg/24h, water cooled
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Máquinas para fabricar gelo em escamas
Ice scale machines

Máquina para fabricar gelo em escamas 250 kg/ 24h
Ice scale machine 250 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1015x590x815 mm

Pés reguláveis / Adjustable feet 0 - 30 mm

Produção / Production (1) 250 kg/24h

Potência / Power 1.1 kW

Peso / Weight 170 kg

Máquina para fabricar gelo em escamas 600 kg/ 24h
Ice scale machine 600 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1110x640x850 mm

Pés reguláveis / Adjustable feet 0 - 30 mm

Produção / Production (1) 600 kg/24h

Potência / Power 2.5 kW

Peso / Weight 205 kg

KFE 250 (cód. 0205.131.002)

KFE 600 (cód. 0205.131.003)

MAGNUS®

MAGNUS®

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

Combinações entre  máquinas e depósitos / Storage matching

• Estrutura em aço inoxidável.
• Consumo de água reduzido.
• Reduzidos custos de manutenção.
• Evaporador vertical fixo.
• Sistema de controlo eletrónico.
• Sistema de arrefecimento a ar.
• Gás refrigerante R 404a.

• Stainless steel body.
• Reduced water consumption.
• Reduced maintenance costs.
• Fixed vertical evaporator.
• Electronic control system.
• Air cooling system.
• R 404a refrigerant.

• Estrutura em aço inoxidável.
• Consumo de água reduzido.
• Reduzidos custos de manutenção.
• Evaporador vertical fixo.
• Sistema de controlo eletrónico.
• Sistema de arrefecimento a ar.
• Gás refrigerante R 404a.

• Stainless steel body.
• Reduced water consumption.
• Reduced maintenance costs.
• Fixed vertical evaporator.
• Electronic control system.
• Air cooling system.
• R 404a refrigerant.

494

230V

494

400V

Depósitos de armazenagem de gelo / Ice storage bins

ST S 400 ST SD 500 ST C 50 ST C 300 ST C 600 ST C 1000

KFE 250      

KFE 600      
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Máquina para fabricar gelo em escamas 1000 kg/ 24h
Ice scale machine 1000 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1110x640x890 mm

Pés reguláveis / Adjustable feet 0 - 30 mm

Produção / Production (1) 1000 kg/24h

Potência / Power 4.3 kW

Peso / Weight 231 kg

Máquina para fabricar gelo em escamas 1500 kg/ 24h
Ice scale machine 1500 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1380x740x1015 mm

Pés reguláveis / Adjustable feet 0 - 30 mm

Produção / Production (1) 1500 kg/24h

Potência / Power 6 kW

Peso / Weight 381 kg

Máquina para fabricar gelo em escamas 3000 kg/ 24h
Ice scale machine 3000 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1435x1075x1150 mm

Pés reguláveis / Adjustable feet 0 - 30 mm

Produção / Production (1) 3000 kg/24h

Potência / Power 11.2 kW

Peso / Weight 435 kg

KFE 1000 (cód. 0205.131.005)

KFE 1500 (cód. 0205.131.007)

KFE 3000 (cód. 0205.131.009)

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

• Estrutura em aço inoxidável.
• Consumo de água reduzido.
• Reduzidos custos de manutenção.
• Evaporador vertical fixo.
• Sistema de controlo eletrónico.
• Sistema de arrefecimento a ar.
• Gás refrigerante R 404a.

• Estrutura em aço inoxidável.
• Consumo de água reduzido.
• Reduzidos custos de manutenção.
• Evaporador vertical fixo.
• Sistema de controlo eletrónico.
• Sistema de arrefecimento a ar.
• Gás refrigerante R 404a.

• Estrutura em aço inoxidável.
• Consumo de água reduzido.
• Reduzidos custos de manutenção.
• Evaporador vertical fixo.
• Sistema de controlo eletrónico.
• Sistema de arrefecimento a ar.
• Gás refrigerante R 404a.

• Stainless steel body.
• Reduced water consumption.
• Reduced maintenance costs.
• Fixed vertical evaporator.
• Electronic control system.
• Air cooling system.
• R 404a refrigerant.

• Stainless steel body.
• Reduced water consumption.
• Reduced maintenance costs.
• Fixed vertical evaporator.
• Electronic control system.
• Air cooling system.
• R 404a refrigerant.

• Stainless steel body.
• Reduced water consumption.
• Reduced maintenance costs.
• Fixed vertical evaporator.
• Electronic control system.
• Air cooling system.
• R 404a refrigerant.
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Máquina para fabricar gelo em escamas 600 kg/ 24h - sem condensador
Ice scale machine 600 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x650x890 mm

Pés reguláveis / Adjustable feet 0 - 30 mm

Produção / Production (1) 600 kg/24h

Potência frigorífica necessária (EN 12900) / 
Required refrigerating capacity (EN 12900)

3.3 kW

Potência absorvida / Power consumption 0.58 kW

Peso / Weight 115 kg

Máquina para fabricar gelo em escamas 1000 kg/ 24h - sem condensador
Ice scale machine 1000 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x650x890 mm

Pés reguláveis / Adjustable feet 0 - 30 mm

Produção / Production (1) 1000 kg/24h

Potência frigorífica necessária (EN 12900) / 
Required refrigerating capacity (EN 12900)

6.8 kW

Potência absorvida / Power consumption 0.58 kW

Peso / Weight 135 kg

KFE 600 Split (cód. 0205.131.004)

KFE 1000 Split (cód. 0205.131.006)

MAGNUS®

MAGNUS®

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

• Estrutura em aço inoxidável.
• Consumo de água reduzido.
• Reduzidos custos de manutenção.
• Evaporador vertical fixo.
• Sistema de controlo eletrónico.
• Gás refrigerante R 404a.

• Estrutura em aço inoxidável.
• Consumo de água reduzido.
• Reduzidos custos de manutenção.
• Evaporador vertical fixo.
• Sistema de controlo eletrónico.
• Gás refrigerante R 404a.

• Stainless steel body.
• Reduced water consumption.
• Reduced maintenance costs.
• Fixed vertical evaporator.
• Electronic control system.
• R 404a refrigerant.

• Stainless steel body.
• Reduced water consumption.
• Reduced maintenance costs.
• Fixed vertical evaporator.
• Electronic control system.
• R 404a refrigerant.

494
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Máquina para fabricar gelo em escamas 1500 kg/ 24h - sem condensador
Ice scale machine 1500 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x650x1015 mm

Pés reguláveis / Adjustable feet 0 - 30 mm

Produção / Production (1) 1500 kg/24h

Potência frigorífica necessária (EN 12900) / 
Required refrigerating capacity (EN 12900)

9.82 kW

Potência absorvida / Power consumption 0.58 kW

Peso / Weight 235 kg

KFE 1500 Split (cód. 0205.131.008) MAGNUS®

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

• Estrutura em aço inoxidável.
• Consumo de água reduzido.
• Reduzidos custos de manutenção.
• Evaporador vertical fixo.
• Sistema de controlo eletrónico.
• Gás refrigerante R 404a.

• Stainless steel body.
• Reduced water consumption.
• Reduced maintenance costs.
• Fixed vertical evaporator.
• Electronic control system.
• R 404a refrigerant.
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Máquina para fabricar gelo em escamas 3000 kg/ 24h - sem condensador
Ice scale machine 3000 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 740x850x1015 mm

Pés reguláveis / Adjustable feet 0 - 30 mm

Produção / Production (1) 3000 kg/24h

Potência frigorífica necessária (EN 12900) / 
Required refrigerating capacity (EN 12900)

20.98 kW

Potência absorvida / Power consumption 0.61 kW

Peso / Weight 295 kg

KFE 3000 Split (cód. 0205.131.010) MAGNUS®

1) Ar/Air= +21ºC - Água/Water= +15ºC

• Estrutura em aço inoxidável.
• Consumo de água reduzido.
• Reduzidos custos de manutenção.
• Evaporador vertical fixo.
• Sistema de controlo eletrónico.
• Gás refrigerante R 404a.

• Stainless steel body.
• Reduced water consumption.
• Reduced maintenance costs.
• Fixed vertical evaporator.
• Electronic control system.
• R 404a refrigerant.

Depósitos de armazenagem de gelo / Ice storage bins

ST S 400 ST SD 500 ST C 50 ST C 300 ST C 600 ST C 1000
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s KFE 250      

KFE 600      

KFE 1000      

KFE 1500 - - - -  

KFE 3000 - - - -  

KFE 600 Split      

KFE 1000 Split      

KFE 1500 Split      

KFE 3000 Split -     

Combinações entre  máquinas e depósitos / Storage matching

Características técnicas e preços na página 494 / Technical features and prices on page 494.
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Máquina para fabricar gelo em escamas 426 kg/ 24h
Ice scale machine 426 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 906x621(813)x1125 mm

Produção máxima / Maximum production 426 kg/24h

Potência / Power 2.2 kW

Peso / Weight 177 kg

MAR 56 AS (cód. 0205.50.013)

• Refrigeração a ar (opção: água).
• Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
• Estrutura em aço inoxidável com acabamento em “scotch-brite”.
• Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil 

limpeza.
• Boca de saída do gelo em ABS com defletor em Teflon e cobertura 

em ABS com janela para inspeção (opcional).

• Air cooled (option: water).
• Horizontal evaporator technology with high component quality.
• Stainless steel structure with scoth-brite finish.
• Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning 

and aesthetics.
• Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with 

inspection window (optional).

Scotsman

Máquina para fabricar gelo em escamas 570 kg/ 24h
Ice scale machine 570 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 906x621(813)x1125 mm

Produção máxima / Maximum production 570 kg/24h

Potência / Power 2.5 kW

Peso / Weight 187 kg

MAR 76 AS (cód. 0205.50.014)

• Refrigeração a ar (opção: água).
• Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
• Estrutura em aço inoxidável com acabamento em “scotch-brite”.
• Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil 

limpeza.
• Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS 

com janela para inspeção (opcional).

• Air cooled (option: water).
• Horizontal evaporator technology with high component quality.
• Stainless steel structure with scoth-brite finish.
• Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning 

and aesthetics.
• Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with 

inspection window (optional).

Scotsman

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.008 Boca de saída do gelo para MAR 56, MAR 76 e MAR 106 (Covermar S) / Ice spout cover for MAR 56,  MAR 76 and MAR 106 (Covermar S)

Máquina para fabricar gelo em escamas 785 kg/ 24h
Ice scale machine 785 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 906x621(813)x1125 mm

Produção máxima / Maximum production 785 kg/24h

Potência / Power 3.5 kW

Peso / Weight 204 kg

MAR 106 AS (cód. 0205.50.015)

• Refrigeração a ar (opção: água).
• Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
• Estrutura em aço inoxidável com acabamento em “scotch-brite”.
• Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil 

limpeza.
• Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS 

com janela para inspeção (opcional).

• Air cooled (option: water).
• Horizontal evaporator technology with high component quality.
• Stainless steel structure with scoth-brite finish.
• Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning 

and aesthetics.
• Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with 

inspection window (optional).

Scotsman
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Máquina para fabricar gelo em escamas 1450 kg/ 24h
Ice scale machine 1450 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 906x621(813)x1125 mm

Produção máxima / Maximum production 1450 kg/24h

Potência / Power 4.5 kW

Peso / Weight 209 kg

MAR 126 AS (cód. 0205.50.016)

• Refrigeração a ar (opção: água).
• Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
• Estrutura em aço inoxidável com acabamento em “scotch-brite”.
• Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil 

limpeza.
• Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS 

com janela para inspeção (opcional).

• Air cooled (option: water).
• Horizontal evaporator technology with high component quality.
• Stainless steel structure with scoth-brite finish.
• Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning 

and aesthetics.
• Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with 

inspection window (optional).

Scotsman

Máquina para fabricar gelo em escamas 1850 kg/ 24h
Ice scale machine 1850 kg/ 24h

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1326x676(853)x1125 mm

Produção máxima / Maximum production 1850 kg/24h

Potência / Power 7 kW

Peso / Weight 330 kg

MAR 206 AS (cód. 0205.50.017)

• Refrigeração a ar (opção: água).
• Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
• Estrutura em aço inoxidável com acabamento em “scotch-brite”.
• Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil 

limpeza.
• Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS 

com janela para inspeção (opcional).

• Air cooled (option: water).
• Horizontal evaporator technology with high component quality.
• Stainless steel structure with scoth-brite finish.
• Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning 

and aesthetics.
• Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with 

inspection window (optional).

Scotsman

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.008 Boca de saída do gelo para MAR 106 e MAR 126 (Covermar S) / Ice spout cover for MAR 106 and MAR126 (Covermar S)

cód 0290.50.010 Boca de saída do gelo para MAR 206 e MAR 306 ASR (Covermar L) / Ice spout cover for MAR 206 and MAR 306 ASR (Covermar L)

Máquina para fabricar gelo em escamas 2450 kg/ 24h - condensador à distância
Ice scale machine 2450 kg/ 24h - remote condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1326x676(853)x1125 mm

Produção máxima / Maximum production 2450 kg/24h

Potência / Power 10 kW

Peso / Weight 360 kg

MAR 306 ASR (cód. 0205.50.018)

• Refrigeração a ar (opção: água).
• Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
• Estrutura em aço inoxidável com acabamento em “scotch-brite”.
• Painéis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil 

limpeza.
• Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS 

com janela para inspeção (opcional).

• Air cooled (option: water).
• Horizontal evaporator technology with high component quality.
• Stainless steel structure with scoth-brite finish.
• Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning 

and aesthetics.
• Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with 

inspection window (optional).

Scotsman
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Máquina para fabricar gelo em escamas 570 kg/ 24h - sem condensador
Ice scale machine 570 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 906x621(813)x520 mm

Produção máxima / Maximum production 570 kg/24h

Potência / Power 0.37 kW

Peso / Weight 114 kg

MAR 78 Split (cód. 0205.50.019)

• Refrigeração a ar (Condensador à distância).
• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo MAR 306 ASR.

• Air cooled (remote condenser).
• Other technical characteristics similar to the MAR 306 ASR model.

Scotsman

Máquina para fabricar gelo em escamas 785 kg/ 24 h - sem condensador
Ice scale machine 785 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 906x621(813)x520 mm

Produção máxima / Maximum production 785 kg/24h

Potência / Power 0.37 kW

Peso / Weight 115 kg

MAR 108 Split (cód. 0205.50.020)

• Refrigeração a ar (Condensador à distância).
• Restantes caraterísticas técnicas iguais ao modelo MAR 306 ASR.

• Air cooled (remote condenser).
• Other technical characteristics similar to the MAR 306 ASR model.

Scotsman

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.008
Boca de saída do gelo (Covermar S)
Ice spout cover (Covermar S)

cód 0290.50.011
Unidade de condensação 3.5 HP (temperatura ambiente máx. +32ºC)
Air condensation unit 3.5 HP (ambient temperature max. +32ºC)

Opcional / Optional

cód 0290.50.008
Boca de saída do gelo (Covermar S)
Ice spout cover (Covermar S)

cód 0290.50.009
Unidade de condensação 2 HP (temperatura ambiente máx. +32ºC)
Air condensation unit 2 HP (ambient temperature max. +32ºC)

Máquina para fabricar gelo em escamas 1450 kg/ 24 h - sem condensador
Ice scale machine 1450 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 906x621(813)x520 mm

Produção máxima / Maximum production 1450 kg/24h

Potência / Power 0.37 kW

Peso / Weight 116 kg

MAR 128 Split (cód. 0205.50.021)

• Refrigeração a ar (Condensador à distância).
• Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
• Estrutura em aço inoxidável com acabamento em “scotch-brite”.
• Paineis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil 

limpeza.
• Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS 

com janela para inspeção (opcional).

• Air cooled (remote condenser).
• Horizontal evaporator technology with high component quality. 
• Stainless steel structure with scoth-brite finish.
• Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning 

and aesthetics.
• Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with 

inspection window (optional).

Scotsman

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.008
Boca de saída do gelo (Covermar S)
Ice spout cover (Covermar S)

cód 0290.50.012
Unidade de condensação 4 HP (temperatura ambiente máx. +32ºC)
Air condensation unit 4 HP (ambient temperature max. +32ºC)
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• Refrigeração a ar (Condensador à distância).
• Evaporador horizontal com componentes de elevada qualidade.
• Estrutura em aço inoxidável com acabamento em “scotch-brite”.
• Paineis laterais com cantos arredondados que permitem uma fácil 

limpeza.
• Boca de saída do gelo com deflector em Teflon e cobertura em ABS 

com janela para inspeção (opcional).

• Air cooled (remote condenser).
• Horizontal evaporator technology with high component quality.
• Stainless steel structure with scoth-brite finish.
• Side panels with rounded corners for enhanced ease of cleaning 

and aesthetics.
• Ice spout with Teflon deflector and ABS molded cover with 

inspection window (optional).

Máquina para fabricar gelo em escamas 1850 kg/24 h - sem condensador
Ice scale machine 1850 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1326x621(813)x520 mm

Produção máxima / Maximum production 1850 kg/24h

Potência / Power 0.37 kW

Peso / Weight 215 kg

MAR 208 Split (cód. 0205.50.022) Scotsman

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.010
Boca de saída do gelo (Covermar L)
Ice spout cover  (Covermar L)

cód 0290.50.013
Unidade de condensação 5 HP (temperatura ambiente máx. +32ºC) 
Air condensation unit 5 HP (ambient temperature max. +32ºC)

Máquina para fabricar gelo em escamas 2450 kg/24 h - sem condensador
Ice scale machine 2450 kg/ 24h - without condenser

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1326x621(813)x520 mm

Produção máxima / Maximum production 2450 kg/24h

Potência / Power 0.37 kW

Peso / Weight 215 kg

MAR 308 Split (cód. 0205.50.023) Scotsman

Opcionais / Optionals

cód 0290.50.010
Boca de saída do gelo (Covermar L)
Ice spout cover  (Covermar L)

cód 0290.50.014
Unidade de condensação 10 HP (temperatura ambiente máx. +32ºC)
Air condensation unit 10 HP (ambient temperature max. +32ºC)

• Restantes características técnicas iguais ao modelo MAR 208 Split. • Other technical characteristics similar to the MAR 208 Split model.

Depósitos de armazenagem de gelo
Storage bins

Modelo
Model

Aplicação
Application

Capacidade
Capacity

RBC STAND
Estrutura para modelos MAR56/76/106/126/78/108/128
Structure for MAR56/76/106/126/78/108/128 models

RBC 200
Depósito para modelos MAR56/76/106/126/78/108/128
Storage bin for MAR56/76/106/126/78/108/128 models

100 kg

RBC 300
Depósito para modelos MAR56/76/106/126/206/306/78/108/128
Storage bin for MAR56/76/106/126/206/306/78/108/128 models

150 kg

RBC 500
Depósito para modelos MAR56/76/106/126/206/306/78/108/128
Storage bin MAR56/76/106/126/206/306/78/108/128 models

250 kg

Depósito com isolamento, rodas e torneira / Insulated storage bin with wheels and drainage tap.

Scotsman

RBC STAND

RBC 300
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Depósitos e carro para armazenagem de gelo
Ice storage bins and cart

Depósitos para armazenagem de gelo
Ice storage bins

• Depósitos de gelo em aço inoxidável com isolamento interno em poliuretano de alta 
densidade que mantém o correto isolamento e a durabilidade do gelo.

• Carro não incluído.

• Stainless steel ice bins with an internal insulation made of high-density polyurethane foam, 
which maintains correct insulation and ice durability.

• Insulated cart not included.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Máxima profundidade
Maximum depth

Depósito
Storage capacity

Capacidade para
Capacity for

Peso
Weight

0215.131.006 ST C 50 788x1016x1195 mm 1372 mm 46 kg + 109 kg (1) 1 carro/ 1 cart 70 kg

0215.131.007 ST C 300 788x1220x1905 mm 1486 mm 318 kg + 109 kg (1) 1 carro/ 1 cart 84 kg

0215.131.008 ST C 600 1524x1220x1905 mm 1486 mm 602 kg + 218 kg (1) 2 carros/ 2 carts 198 kg

0215.131. ST C 1000 1524x1220x2464 mm 1486 mm 968 kg + 218 kg (1) 2 carros/ 2 carts 228 kg

1) Aumento da capacidade com o carro / Increased capacity with the cart

Opcional / Optional

0220.131.001 Cart
Carro para transporte de gelo com tampa removível, capacidade 109 kg
Insulated cart with removable lid, capacity 109 kg

MAGNUS®

• Depósitos de gelo em aço inoxidável com isolamento interno em poliuretano de alta 
densidade que mantém o correto isolamento e a durabilidade do gelo.

• Stainless steel ice bins have an internal insulation made of high-density polyurethane 
foam, which maintains correct insulation and ice durability.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Máxima profundidade
Maximum depth

Depósito
Storage capacity

Peso
Weight

0215.131. ST S 150 560x845x1050 mm 1034 mm 130 kg 36 kg

0215.131.002 ST S 200 765x845x1050 mm 1034 mm 181 kg 43 kg

0215.131.009 ST S 250 1080x850x965 mm 944 mm 250 kg 48 kg

0215.131.010 ST S 400 1230x865x1270 mm 1155 mm 400 kg 73 kg

ST S 400

MAGNUS®

• Depósito de gelo em aço inoxidável com isolamento interno em poliuretano de alta 
densidade que mantém o correto isolamento e a durabilidade do gelo.

• Stainless steel ice bin has an internal insulation made of high-density polyurethane 
foam, which maintains correct insulation and ice durability.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Máxima profundidade
Maximum depth

Depósito
Storage capacity

Peso
Weight

0215.131. ST SD 500 1220x808x1424 mm 834 mm 455 kg 112 kg

Depósito de armazenagem de gelo
Ice storage bin

MAGNUS®
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Depósitos de armazenagem de gelo / Ice storage bins

ST S 150 ST S 200 ST S 250 ST S 400 ST  SD 500 ST C 50 ST C 300 ST C 600 ST C 1000

M
áq

ui
na

s d
e f

ab
ric

ar
 g

el
o /

 Ic
e m
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s

MPM 175 - -       

MPM 300 - - -   - -  

MS 270         

MS 550 -        

MS 1000 - -       

KFE 250 - - -      

KFE 600 - - -      

KFE 1000 - - -      

KFE 1500 - - - - - - -  

KFE 3000 - - - - - - -  

KFE 600 Split - - -      

KFE 1000 Split - - -      

KFE 1500 Split - - -      

KFE 3000 Split - - - -     

Combinações entre  máquinas e depósitos / Storage matching
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Carro para o transporte de gelo
Mobile ice storage bin

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 572x718x851 mm

Depósito / Storage capacity 57 kg

Rodas / Wheels 127 (frente/front) / 203 (posterior/rear) mm

Peso / Weight 36 kg

Carro para o transporte de gelo
Mobile ice storage bin

Depósito / Storage capacity 109 kg

IC125 (cód. 0220.384.001)

Cart (cód. 0220.131.001)

• Tampa patenteada com uma abertura de 495x305 mm.
• A dupla parede e o excelente isolamento do fundo permitem a 

conservação do gelo por um longo período.
• Rodas posteriores de grande dimensão e rodas frontais giratórias 

para fácil mobilidade.

• O elevado isolamento térmico permite a conservação do gelo por 
um longo período.

• Tampa removível.
• Carro de transporte ideal para os depósitos ST C 50, ST C 300 , ST C 

600 e DS-850.

• Features unique patented multi-position lid with a 495x305 mm 
opening.

• Double wall and deep insulation will hold ice for extended periods. 
• Large rear wheels and front swivel casters for easy mobility.

• High thermal insulation allows ice storage for long periods of time.
• Removable lid.
• Ideal insulated cart for bins ST C 50, ST C 300 , ST C 600 and DS-850.

Carros para o transporte de gelo
Ice mobile storage bins

MAGNUS®

MAGNUS®
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Bebedouros de água
Drinking fountains

Opcionais / Optionals

cód 2090.193. M-115
Filtro de purificação em aço inoxidável, 21 kg/cm2

Water purification filter made of stainless steel, 21 kg/cm2

cód 2090.193.007 M-105
Filtro de purificação em plástico, 8 kg/cm2

Water purification filter made of plastic, 8 kg/cm2

cód 2090.193. C-115
Recarga para filtro depurador M-115 e M-105
Recharge for water purification filter to M-115 and M-105

• Exterior em aço inoxidável.
• Construção do interior em aço com tratamento anti-corrosivo.
• Instalação direta à rede de água (necessário entrada de água - 1/2”, 

saída - ø30 mm e tomada elétrica).
• Proteção higiénica da saída de água (”bica”).
• Temperatura da água regulável por termóstato.
• Gás refrigerante R134a (sem CFC).
• Filtro depurador de água (opcional).
• Modelo M-4ASF (Ideal para crianças): modelo sem 

refrigeração e sem enche copos.

• Exterior made in stainless steel.
• Interior anti-corrosion treated steel.
• Direct connection to the water supply (requires a water entry -1/2”, 

drain - ø30 and an electric output).
• Hygienic protection of the water output .
• Easily regulated cold water temperature by thermostat.
• Refrigerant gas R134A (CFC-free).
• Water purification filter (optional).
• M-4ASF model (Ideal for children): No cooling system and 

without cup filler. 

TS-6ALV M-4ALV

Dimensões LPA (mm)

Dimensions WDH (mm)
305x305x1050 (1260) 360x360x525(735)

Temperatura de saída de água fria, regulável por termóstato (ºC) 
Cold water output temperature, regulated by thermostat (ºC)

+4 a/to +11 +4 a/to +11

Capacidade de frio (l/h)

Cooling capacity (l/h)
30 30

Velocidade de saída de água (l/h)

Speed of water exit (l/h)
60 60

Depósito de água fria (Opcional: frio por serpentina) (l)

Cold water tank (Optional: cooling system, direct chill) (l)
4.5 4.5

Consumo (W)

Consumption (W)
200 200

Potência frigorífica (W)

Refrigeration power (W)
350 350

Peso (kg)

Weight (kg)
25 23

Código / Code 2030.193.022 2030.193.


