
EcoPro G2 Kasten 
en Werkbanken

EcoPro G
2

Demand more. Choose Foster



Technische  
gegevens
Breedte in mm 700 700 700 820 1440 1440

Diepte in mm 820 820 865 745 820 865

Hoogte in mm 2080 2080 1980 1980 2080 1980

Capaciteit (liters) 600 600 600 600 1350 1350

Koelkast (+1°C/+4°C)* EP700H EP700H2 EP700HU EP820HU EP1440H EP1440HU

Vrieskast (-18°C/-21°C)* EP700L EP700L2 EP700LU EP820LU EP1440L EP1440LU

Vleeskoelkast (-2°C/+2°C)* EP700M EP700M2 EP700MU – EP1440M EP1440MU

Viskast (-1°C/+1°C)$ EP700F – – – – –

Glazen deur** EP700G – – – EP1440G –

Aantal 2/1 GN roosters 3 3 3 3 6 6

Afmeting rooster in mm 530 x 650 530 x 650 530 x 650 530 x 650 530 x 650 530 x 650

Aantal wijnflessen*** 140 – – – 280 –

Aantal visboxen 7 – – – – –

Foster presenteert de EcoPro G2 lijn: de meest 
energiezuinige koel- en vrieskasten die ooit op 
de markt zijn gebracht.

EcoPro G2 koel- en vrieskasten

Opnieuw is Foster de trendsetter in 
professionele koeling

Innovatie voorop

Bij het ontwerp en de ontwikkeling van deze 
EcoPro G2 kasten hebben ervaringen, wensen 
en behoeften van gebruikers centraal gestaan. 

EcoPro G2 koel- en vrieskasten: vele technische 
innovaties en een fantastisch ontwerp. 
Kenwoorden voor onze koeling: kwaliteit, 
betrouwbaarheid, efficiëntie en prestatie.

Optimaal gebruiksgemak:

>  een intuïtief touchscreen, vergelijkbaar met 
dat van een smartphone

>  verzonken deurgreep over de gehele hoogte 
van de deur 

> rekgeleiders zijn nog eenvoudiger te plaatsen  
   en het kantelen van rekken is niet meer       
   mogelijk 

>  de condensor is eenvoudig te reinigen door 
een scharnierende unit cover

> Geschikt voor een omgevingstemperatuur van  
   +43°C

De EcoPro G2 koelkast 
EP 700 H gebruikt 
minder energie dan een 
traditionele gloeilamp+

 

*  1 en 2 deurs koel- en vrieskasten zijn standaard uitgevoerd met het natuurlijke 
koelmiddel propaan R290 (Hydrocarbon). Viskasten en/of met de optie glazen deur 
hebben geen R290, maar R-134A of R-404A. Note: alleen de EP 700HU, EP1440 HU en 
de EP820HU zijn verkrijgbaar met R290 – voor de vriesuitvoering geldt: R404A

** Glazen deur max. +32°C omgevingstemperatuur (klimaatklasse 4)

***  Optie wijnkast moet worden opgegeven bij de bestelling 
$ Koelsysteem is speciaal ontworpen om uitdroging van de vis te voorkomen.  
Let op, een viskoelkast heeft een afvoer nodig. 
+ EP700H hydrocarbon koelmiddel.



Foster presenteert de EcoPro G2 lijn 
koel- en vrieswerkbanken.

EcoPro G2 koel- en vrieswerkbanken

Innovatief. Ergonomisch.
Kies voor Foster

Innovatie voorop

Bij het ontwerp en de ontwikkeling van deze 
EcoPro G2 werkbanken hebben ervaringen, 
wensen en behoeften van gebruikers  
centraal gestaan. 

Optimaal gebruiksgemak:

>  een intuïtief touchscreen, vergelijkbaar met 
dat van een smartphone

>  handgreep over de gehele breedte van de 
deur of de lade

>  luchtgeleiding in de werkbank, zodat  
alle compartimenten de juiste  
temperatuur behalen

>  mogelijkheid voor laden sectie: 2 laden, 
waarin maximaal 150 mm diepe pannen 
passen of 3 laden, waarin maximaal 100 
mm diepe pannen passen (m.u.v. de 
bovenste lade: hier maximaal 70 mm)

>  standaard worden de werkbanken  
geleverd op wielen.

> Geschikt voor een omgevingstemperatuur  
    van +43°C

Foster: the best  
just got better! 

Technische  
gegevens EP 1/2 EP 1/3 EP 1/4 EP 2/2 EP 2/3

Breedte in mm 1415 1865 2320 1825 2480

Diepte in mm 700 700 700 800 800

Hoogte in mm 865 865 865 865 865

Capaciteit (liters) 280 435 585 495 760

Koelkast (+1°C/+4°C)* EP 1/2 H EP 1/3 H EP 1/4 H EP 2/2 H EP 2/3 H

Vrieskast (-18°C/-21°C)* EP 1/2 L EP 1/3 L EP 1/4 L – –

Vleeskoelkast (-2°C/+2°C)* EP 1/2 M EP 1/3 M EP 1/4 M – –

Aantal nylon gecoate roosters 4 6 8 4 6

Inwendige maatvoering 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 2/1 GN 2/1 GN

Een groot aantal opties is mogelijk, waaronder 2- of 3 ladensecties, glazen deur(en), 
ongekoelde messenla, werkblad met opstaande achterkant, saladette uitsparing met of 
zonder deksel of scheepvaartkit.

*  koelwerkbanken zijn standaard uitgevoerd met het natuurlijke koelmiddel  
propaan R290 (Hydrocarbon). De vierdeurs koel- en vrieswerkbanken  
hebben geen R290, maar R-134A of R-404A.



Foster is een onderdeel van Illinois 
Tool Works (ITW)

Foster Refrigerator,  
Oldmedow Road,  
King’s Lynn  
Norfolk PE30 4JU  
Verenigd Koninkrijk

Foster Nederland

Tel:     076 -50 87 650   
E-mail:  info@foster-nl.com 

www.fosternederland.nl 

We behouden ons het recht voor om zonder 
aankondiging wijzigingen aan te brengen in de 
specificaties. 
Literature Code: MD222 

Demand more. Choose Foster

Wilt u spreken met een Foster expert, neem 
dan contact op met ons verkoopkantoor
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