
Modelo

Denominação

Finalidade

Características 

especiais

Material PP Cor padrão: azul
Cores sob 

encomenda:

cinza, verde, 

marron e 

vermelha

Dimensões 

externas (LxLxH)
500 x 500 x 101 mm

Dimensões 

internas (LxLxH)

Abertura da 

malha inferior
34 x 34 mm 16

Certificações Origem China

embalagem
qte por 

embalagem

dimensões da 

embalagem 

(LxLxH) em mm

peso líquido             

(kG)

peso bruto              

(kG)

1 515 x 515 x 110 1,517 1,950

2 515x 515 x 225 3,034 3,500

3 515 x 515 x 335 4,550 5,300

4 515 x 515 x 445 6,067 6,800

5 515 x 515 x 555 7,584 9,700

6 515 x 515 x 570 9,100 10,200
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caixa                   

de               

papelão

GAVETAS (RACKS) E SUPORTES M4K

FICHA TÉCNICA

LI-MG PRO
LI-MG PRO

Gaveta lisa multiuso,  malha grossa, para louças especiais

Rack (gaveta) lisa, malha grossa, linha PRO, para lavar panelas, xícaras, 

tigelas e louças especiais utilizados na preparação e serviços de mesa;                                       

Utilizada também como:                                                                                                               

- Gaveta base para acomodar cestos com 8 compartimentos para lavar 

talheres;                                                                                                                                                

- Gaveta base para montagem de gavetas  para copos, da linha PRO;

 - 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.                                                                                                                                                                              

- Laterais totalmente vedadas para impedir a penetração de insetos e 

roedores, bem como sujidades externas, contatos com mãos não 

desinfectadas ou infiltração de água de lavagem do piso, evitando 

contaminação das louças após lavadas (*);                                                                                 

- Malha inferior reforçada com objetivo de prolongar a vida útil da gaveta;          

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

o avanço da gaveta nas máquinas de tração;                                                                                                                

-Cantos arredondados e superfícies internas isentas de porosidades para 

impedir fixação de impurezas e microorganismos;                                                      

- Encaixes perfeitos possibilitando empilhamento seguro                                                             

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

armazenados sobre o trolley modelo TR-CA (AS) da M4K, ou sobre superfície 

fechada e plana e protegidos pelo cover rack modelo CB-50 da M4K;

460 x 460 x 82 mm

Quantidade de apoios para puxadores                   

("dog's") de maquinas de avanço automático:
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