
Modelo

Denominação

Finalidade

Características 

especiais

Material PP Origem China

copos taças

CT-4909 115 mm 90 mm 65 x 65 x 91 500 x 500 x 143 2,430

CT-4913 155 mm 130 mm 65 x 65 x 132 500 x 500 x 184 3,060

CT-4917 195 mm 170 mm 65 x 65 x 173 500 x 500 x 225 3,730

CT-4921 235 mm 210 mm 65 x 65 x 214 500 x 500 x 267 4,400

CT-4925 275 mm 250 mm 65 x 65 x 255 500 x 500 x 308 5,070

CT-4929 315 mm 290 mm 65 x 65 x 296 500 x 500 x 349 5,740

CT-4909 CT-4913 CT-4921 CT-4925 CT-4929

(LxLxH) em mm 520 x 520 x 145 520 x 520 x 186 520 x 520 x 269 520 x 520 x 310 520 x 520 x 351

Peso bruto (kG) 2,830 3,530 4,930 5,630 6,330

(LxLxH) em mm 520 x 520 x 283 520 x 520 x 367 520 x 520 x 533 520 x 520 x 616 520 x 520 x 695

Peso bruto (kG) 5,360 6,760 9,800 11,190 12,580

(LxLxH) em mm 520 x 520 x 421 520 x 520 x 548

Peso bruto (kG) 7,960 10,080

(LxLxH) em mm 520 x 520 x 559

Peso bruto (kG) 10,780
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4,230
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520 x 520 x 449

8,360
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60 mm

Certificações Cores disponíveis

Padrão: Base na cor azul e extensores na cor cinza

Personalizado: Base nas cores azul, vermelha, 

verde, marron ou cinza e extensores na cor cinza

Copos e taças medindo dimensões (LxLxH) em mm
Peso líquido   

(kG)Diâmetro (Ø)
Altura (h) internas dos 

compartimentos 

externas da 

gaveta

GAVETAS (RACKS) E SUPORTES M4K

FICHA TÉCNICA

CT-49xx PRO
CT-49xx PRO

Gaveta para 49 copos ou taças.

cores personalizadas            

com trolley                        

e cover rack                                                                      

Rack (gaveta) para lavar ou armazenar 49 copos ou taças, com diâmetro (Ø) 60 

mm, e alturas variadas conforme abaixo. 

 - Modelo  universal, compatível com todas as marcas de lavadoras de louças, de 

uso profissional (Hobart, Netter, Winterhalter, Classeq, MVF, Prática, Fiamma, 

Fagor, Stero, Champion, Meiko, etc).                                                                                                                    

- Recortes de fácil acesso e empunhadura nos quatro lados, facilitando o 

manuseio.                                                                                                                                                 

- Material resistente a impactos e a temperatura de até 94ºC.                                                           

- Compartimentos dos copos abertos e malha inferior grossa (abertura de 

35x35mm) com a finalidade de eliminar obstáculos aos jatos de lavagem e 

enxague e permitir ampla circulação de ar, abreviando o tempo de secagem dos 

copos e taças.                                                                                                                                                                

- Laterais totalmente vedadas para impedir a penetração de insetos e roedores, 

bem como sujidades externas, contato com mãos não desinfectadas ou infiltração 

de água de lavagem do piso, evitando contaminaçãos dos copos após lavados (*).                                                                                                                                            

-Maior quantidade de pontos(16) para apoio dos puxadores ("dog's") garantindo 

avança da gaveta nas máquinas de tração;                                                             - 

Cantos arredondados e superfície interna isenta de porosidades para impedir 

fixação de impurezas e microorganismos;                                                                                        

- Encaixes perfeitros, possibilitando empiilhamento seguro.                                           

(*) O resultado mencionado somente é possivel se os racks estiverem 

armazenados sobre o trolley M4K ou sobre superfície fechada e plana e 

protegidos pelo cover rack mod CB-50 PRO da M4K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

qtde compartimentos: 49

Modelo


