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Shuttle voor heteluchtwagen Shuttle voor koppelunit

Airline, het systeem met twee  
thermisch gescheiden luchtzones . . .

Hoe functioneert Airline?

Twee technisch en ruimtelijk volledig gescheiden temperatuurgebieden garanderen de koeling van koude componenten 

van +6 tot + 10°C zowel warmhouden en tevens regenereren van de warme componenten op +75° C. Koeling en 

verwarming door zeer sterke ventilatoren, die een gelijkmatige verdeling van de temperatuur in beide delen van de 

wagen garanderen.



Hoe is het warme en koude 

deel geïsoleerd?

Om warmteoverdracht te 

voorkomen is de binnenruimte 

door middel van een isolerende 

scheidingswand in twee volledig 

gescheiden delen verdeeld. De 

scheidingswand is uitneembaar 

en met een waterstraal of in de 

spoelmachine te reinigen.

Is Airline service vriendelijk?

Afgezien dat de Airline zeer 

ongevoelig is voor storingen, 

zijn de technische elementen van 

de verwarming en koelinstallatie 

vanaf de zijkant makkelijk 

toegankelijk. Bij eventuele 

storingen is het dak slechts door 

middel van enkele schroeven te 

verwijderen. 

Hoe ziet Airline er 

constructief uit?

De wagen is volledig uit 

roestvrijstaal 18/10 gefabriceerd 

en kenmerkt zich door een 

compacte  en robuuste 

bouw‑wijze. De dakplaat is 

verdiept, stootlijst rondom 

aan boven en onderkant, 4 

warmte‑isolerende deuren 

met ronde hoeken, makkelijk 

uitneembare dienbladdragers 

en met voetpedaal uitgeruste 

deuropener, zijn slechts de 

belangrijkste voordelen.

Is het dienbladdrager 

systeem uitneembaar?

Ja, maar niet alleen om het 

te reinigen, maar ook om de 

geportioneerde dienbladen 

van Airline in een lichtgewicht  

transferwagen („Shuttle“) 

naar een andere locatie te 

transporteren. Laat u zich de 

mogelijkheden precies uitleggen. 

Airline is dan als het ware gelijk 

aan een koppelunit. Voetpedalen voor het eenvoudig 
openen van de deuren.

Functies op het bedieningspaneel:

 Toetsenbord voor het wijzigen en opslaan van de configuratie.

 LED’s  voor het aflezen van de huidige activiteit.

 Display voor het aflezen van de temperaturen van de warme en 
koude zijde. Op deze display worden ook de ingestelde parameters 
getoond.

 Geluidssignaal bij einde van de cyclus en bij alle via de display 
getoonde meldingen.

Airline dienblad met  

omkeermogelijkheid

De lage afstand tussen de dienbladen  in de 

wagen zorgen voor hoge efficiëntie. Ook de  

royale afmetingen – twee borden van 23 cm 

diameter hebben gelijktijdig plaats – maakt de 

menukeuze eenvoudiger.  Daarvoor is de optie 

beschikbaar dat door een aanpassing aan de 

wagen de dienbladen gedraaid kunnen worden. 

Daardoor kan gekozen worden om het grote of 

kleine gebied op het dienblad te gebruiken voor 

de warme of koude componenten.

Het scheiden van de beide luchtkamers overtuigend opgelost

In plaats van de doorgaans gebruikte rubberafdichtingen bij het 

scheiden van de compartimenten lost Menü‑Mobil dit op d.m.v. een 

hard kunststof scheidingswand. Door twee sterke veren wordt één 

deel naar beneden gedrukt en scheidt zo het warme en het koude 

compartiment als er geen dienblad ingeschoven is.

. . . biedt u een toekomstzeker concept – 

Maaltijdverdeling met heteluchtwagen en shuttlesysteem. 
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 De gezamenlijke hetelucht‑ en koel‑

techniek is in de keuken of op de afdeling 

vast gemonteerd.

 De lichtgewicht, techniekloze shuttle‑

wagen transporteert de dienbladen direct 

vanaf de portioneerband. Geen extra 

handelingen tot aan bed van de patiënt.

 Probleemloze en betrouwbare kop‑

peling middels geleiderails en display 

informatie.

 Optioneel zijn afsluitbare bescherm‑

deuren uit plexiglas leverbaar voor de 

luchtuitstroom openingen. Ook een 

elektronische inschakelbeveiliging is 

mogelijk.

De dienbladen kunnen aan twee 

kanten uit de transferwagen 

genomen worden.

De koppelunit heeft alle 

techniek in huis.

geschikt voor Cook & Serve en Cook & Chill.

Koppelunit – de hoogste trede in comfort.



HACCP documentatie systeem voor de registratie
van het temperatuur verloop . . . Zo kan u zeker zijn.

Model
Dienbladen

Breedte Diepte Hoogte
Aantal Afstand

HL‑Shuttle20 20 94,5 mm 800 mm 830 mm 1.355 mm

HL‑Shuttle24 24 80,0 mm 800 mm 830 mm 1.355 mm

HL‑Shuttle30 30 80,0 mm 800 mm 830 mm 1.395 mm

Model
Dienbladen Breedte

mm
Diepte

mm
Hoogte

mm
kW

Aantal Afstand Totaal Warm Koud

HL‑EK20 20 94,5 mm 1.195 800 1.375 6.0 5.5 0.5

HL‑EK24 24 80,0 mm 1.195 800 1.375 6.0 5.5 0.5

HL‑EK30 30 80,0 mm 1.195 800 1.615 6.6 6.1 0.5

HL‑DK20 20 94,5 mm 1.195 800 1.375 7.1 6.4 0.7

HL‑DK24 24 80,0 mm 1.195 800 1.375 7.1 6.4 0.7

HL‑DK30 30 80,0 mm 1.195 800 1.615 8.8 8.1 0.7

Alle modellen: 400 Volt/3PH/50Hz+N+A

Airline in 2 versies :  

 EK-Serie met één koeldeel ten behoeve van Cook & Serve 
 DK-Serie met twee koeldelen ten behoeve van Cook & Chill

Model Aantal
Dienbladen

Dienblad
afstand Breedte Diepte Hoogte

HL‑TTW 20 20 91,5 mm 820 mm 850 mm 1.390 mm

HL‑TTW 24 24 77,0 mm 820 mm 850 mm 1.390 mm

HL‑TTW 30 30 77,0 mm 820 mm 850 mm 1.630 mm

Model Aantal
Dienbladen Breedte Diepte Hoogte KW

total

HL‑ADSDS 20 DK 20 1.080 mm 765 mm 1.400 mm 7,9

HL‑ADSDS 24 DK 24 1.080 mm 765 mm 1.400 mm 7,9

HL‑ADSDS 30 DK 30 1.080 mm 765 mm 1.640 mm 9,8

Alle Andockstationen benötigen 400V, 3PH + N + E/50Hz, 16 A

De rode curve betreft het temperatuurverloop in het warme compartiment.
De blauwe curve betreft het temperatuurverloop in het gekoelde compartiment.

Hoe werkt het :

In elk compartiment worden temperatuursensoren ingebouwd. 

Deze sensoren melden de omgevingstemperatuur in de 

compartimenten aan de software, die elke minuut de mutatie 

met tijdopgave registreert.

Externe toegang koppelunit en wagen:

Het is mogelijk het systeem en de automatisering dusdanig in te 

richten dat van afstand de koppelunit en de wagens te bereiken 

zijn. Diagnose, controle en ingrijpen in het verloop van het 

programma behoort tot de mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld 

mogelijk het temperatuurverloop tijdens het regenereren te 

bekijken. Wordt er een bedieningsfout ontdekt, dan kan men 

ingrijpen.

Opslaan van de gegevens op een extern medium:

Dat kan naar keuze handmatig op een daarvoor ingerichte PC. 

Daarvoor moeten de wagens aan het datanetwerk aangesloten 

worden. Optioneel is een draadloze verbinding mogelijk (Wire‑

less LAN)

Opvragen historische gegevens :

Elke regenereercyclus wordt als datafile opgeslagen. Deze 

historische gegevens kunnen, indien gewenst, opgevraagd 

worden. Alle getoonde gegevens en schermvoorbeelden 

kunnen geprint worden.

Dit HACCP documentatie systeem van Menü-Mobil 

kenmerkt zich door eenvoudige bediening, meertalige 

uitvoering en betrouwbare functies. Het kan zonder 

intensieve scholing door de geautoriseerde medewerkers 

gebruikt worden. Het vereist geen grote kennis van 

computersystemen en toepassingen.

Technische gegevens Airline hetelucht wagen Technische gegevens Airline koppelunit

Technische gegevens Shuttle voor Airline hetelucht wagen

Technische gegevens Shuttle voor Airline koppelunit
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Stelt u hoge eisen aan uw voedselverdeelsysteem?
Menü-Mobil ondersteunt u met in de praktijk bewezen systeemconcepten.

De systemen Classic en Universal – echter 
actief te  verwarmen! Voor langzame eters, om warm te 
houden tijdens het transport, voor flexibele etenstijden.

Het multifunctionele  warmhoud‑
systeemservies. Gemakkelijk stapel‑
baar, onbegrensd houdbaar.   
Als compact serveer systeem, kunststof deksel systeem of 
RVS deksel systeem – voor ieder gebruik de juiste oplossing.

Het optimale regenereersysteem voor ontkoppelde maal‑
tijden. Eenvoudige toepassing – inductiebron als warm‑
maker met denkend porselein : Wat warm moet worden, 
wordt warm – koud blijft koud.

Met het omvangrijke programma van Uit‑
giftewagens, borden‑, korvenstapelaars en dienbladentrans‑
portwagens bieden wij u de professionele aanvulling voor de 
economische bedrijfsvoering.

Het bewezen compacte transportsysteem – speciaal voor 
“tafeltje dekje”,  waarmee U maaltijden smakelijk, hygi‑
enisch en op hoog kwaliteitsniveau serveert. Warm blijft 
warm, koud blijft koud.

Het ideale compacte  serveer‑
systeem voor ziekenhuizen, vooral 
met lange, oneffen of steile trans‑
portwegen. Maar ook voor “tafeltje dekje” met gebak of 
fruit toe zeer populair. Wereldwijd in gebruik!

Het bewezen compacte transportsysteem voor het transport 
van geportioneerde menu’s met  koude en warme componen‑
ten met de bijzondere prijs/kwaliteit verhouding.  Speciaal 
voor “tafeltje dekje”. breukvast, licht en prima geïsoleerd.

Met deze inductiewagen worden de  
dienbladen vakkundig getransporteerd en de maaltijden  
elektronisch op de minuut precies geregenereerd of op  
temperatuur gebracht.

Indock is de complete scheiding van de 
transportwagen met de inductietechniek.  
De voordelen: Bedrijfszekerheid, eenvoudige 
reiniging en gewichtsreductie.

Technische wijzigingen voorbehouden.


