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Fustenkoelingen

Ontworpen en geproduceerd 
in Nederland: gegarandeerd 
goede kwaliteit en service!

Makkelijk en snel te 
servicen, binnen vijftien 
minuten weer in bedrijf.

Laag 
energieverbruik, 
lage maandlasten.

Snelle inkoeltijd, van 25 naar 3 graden in gemiddeld 
14 uur. Minder gekoelde “veiligheids’ voorraad nodig. 
Ideaal bij verschillende bieren op tap.

Een gelijkmatige temperatuurverdeling 
zodat elk fust, op elke locatie in de koeling 
even koud is!

Je bier moet altijd perfect gekoeld zijn

Fustenkoelingen

 Snel de juiste biertemperatuur voor de beste smaakbeleving

 Alle opgeslagen fusten/kratten hebben gegarandeerd dezelfde temperatuur

 Geen middenstijl: geen obstakel bij het plaatsen van fusten

 Voorbereide python doorvoer aan beide zijden

 Prima te combineren met Gamko flessenkoelingen
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De fustenkoeling voor onder de bar is in 
meerdere modellen beschikbaar. Wil je 2, 4,  
6 of 8 stuks 20L fusten tegelijk koelen? 

Bij de FK2 modellen kan de koelmachine zowel 
links als rechts van het gekoelde gedeelte worden 
geplaatst. Je hoeft dus geen concessies te doen 
aan de positie van de tapkraan, je kiest er gewoon 
de juiste fustenkoeling bij! (gelieve bij bestelling 
de positie van de machine aan te geven).

Voor ieder volume Machine links of rechts

Fustenkoelingen

Fusten en kratten gekoeld op voorraad houden? 
Door de panelen constructie is deze koeling 
ideaal voor gebruik op moeilijke toegankelijke 
plaatsen, zoals de kelder. Uit te voeren met een 
machine unit of verdamper unit. Vakkundige 
installatie op locatie is inbegrepen!

Paneelbouw
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Fustenkoelingen

Specifieke kenmerken

FKG20/2 FK2-25/4R FK2-25/6R FK2-25/8RFK2-25/4L FK2-25/6L FK2-25/8L

Bij het inbouwen: bij de totale breedte 10 mm optellen.
De koelmachine kan zowel links als rechts  
geplaatst worden (gelieve aan te geven bij bestelling).

De fustenkoeling is op verzoek leverbaar voor machine 
op afstand (remote). De afmetingen blijven gelijk.

Niet
vergeten...

FKG20/2 FK2-25/4 FK2-25/6 FK2-25/8

Afmetingen (bxdxh) in mm* 555 x 599 x 848/860 880 x 567 x 860/880 1110 x 567 x860/880 1350 x 567 x 860/880

Afwerking exterieur Antraciet Antraciet Antraciet Antraciet

Fust capaciteit 2 x 20L 4 x 20L (of 1 x 50L) 6 x 20L (of 2 x 20L + 1 x 50L) 8 x 20L (of 4 x 20L + 1 x 50L)

Opgenomen vermogen** 190W 235W 235W 235W

Koelcapaciteit 262W 504W 504W 504W

Koudemiddel R600a R600a R600a R600a

* De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stroomaansluiting. 
 De hoogtemaat is aan te passen door middel van de verstelbare pootjes.
 Gelieve rondom de koeling altijd tenminste 10mm ruimte te laten voor een optimale luchtcirculatie.
** Conditie: Te= -10°C/ Tc=45°C / T=25°C / K4, CC1 Besparing stroomverbruik in € per jaar

FK2-25/4 470 980 65%  € 612 
FK2-25/6 550 1000 65%  € 625 
FK2-25/8 600 1050 65%  € 656

 Energieverbruik Besparing in KWh/jaar Besparing energie Energiebesparing
 in KWh/jaar t.o.v. voorgaand model t.o.v. voorgaand model per jaar in €

Deze berekening is gebaseerd op een gemiddelde KWh prijs van € 0,625 en testen onder praktische omstandigheden. 
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Fustenkoelingen

FK/6 + FK/MU

Specifieke kenmerken

FK/MU FK/VS FK/2 FK/4 FK/6 FK/8 FK/10

Afmetingen (bxdxh) in mm* 627 x 523 x 335 627 x 523 x 335 1060 x 713 x 1080/1100 1060 x 978 x 1080/1100 1465 x 978 x 1080/1100 1870 x 978 x 1080/1100 2200 x 978 x 1080/1100

Afwerking exterieur Antraciet Antraciet Antraciet Antraciet Antraciet Antraciet Antraciet

Fust capaciteit n.v.t. n.v.t. 2 x 50L (of 8 x 20L) 2 x 50L (of 13 x 20L) 6 x 50L (of 19 x 20L) 8 x 50L (of 26 x 20L) 10 x 50L (of 30 x 20L)

Aantal kratten n.v.t. n.v.t. 12 18 27 36 45

Opgenomen vermogen** 240W 55W - - - - -

Koelcapaciteit 515W 515W - - - - -

Koudemiddel R600a - - - - - -

* De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stroomaansluiting. De hoogtemaat is aan te passen door middel van de verstelbare pootjes. Gelieve rondom de koeling altijd tenminste 10mm ruimte te laten voor een optimale luchtcirculatie.
** Conditie: Te= -10°C/ Tc=45°C / T=25°C / K4, CC1

Ook
handig...

Vanwege paneelbouw is deze koeling ideaal 
voor gebruik op lastig toegankelijke plaatsen.
Installatie op locatie bij de prijs inbegrepen.
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