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De LONGA is geschikt voor het serveren van broodmaaltijden en 
koude dranken. De linkerzijde van de wagen is voorzien van een 
actief gekoeld compartiment. In het midden bestaat de 
mogelijkheid voor een open schap waar bijvoorbeeld de 
dienbladen in kunnen worden geplaatst. 

Hieronder bevindt zich een ongekoeld compartiment. Aan de rech-
terzijde bevindt zich nogmaals een ongekoeld compartiment. Indien 
gewenst kan de ladeconfiguratie qua lade indeling in overleg 
gewijzigd worden (zie overzicht beschikbare lade configuraties). 

LONGA

TESTEN OF DEMO? 
Wilt u de LONGA  broodserveerwagen 
testen?  Dat kan! Wij verzorgen graag 
een demo op locatie waarna u  
de broodserveerwagen uitgebreid 
kunt testen. Bel ons voor een afspraak: 
0180-417533.

De wagen beschikt aan de rechterzijde over een geïntegreerde 
afvalbak. Ook kan de wagen worden voorzien van LED verlichting 
(optioneel). De verlichting schijnt over het werkblad en is bedienbaar 
d.m.v. een schakelaar op het dashboard. Als accessoire is een 
bestekbekerhouder leverbaar, welke aan iedere zijde van de etagère 
bevestigd kan worden en ruimte heeft voor 3 RVS bestekkorfjes met 
een diameter van 10cm.

Optioneel kan de wagen worden uitgerust met elektrische 
aandrijving. De aandrijving geschiedt d.m.v. een aangedreven midden 
wiel. Dit wiel kan opgetrokken worden waardoor de wagen ook 
zijdelings te verplaatsen is.  Dit is een groot voordeel wanneer de 
wagen in een klein ruimte wordt geplaatst.



De bedieningsjoystick zit ergonomisch geplaatst op het werkblad. De drukknop voor optrekken van 
het midden wiel zit op het dashboard.  

De etagère op het werkblad heeft een uitsparing voor 6 x 1/3 of 12 x 1/6 GN bakjes van 150 mm diep. 
Deze kunnen ingedeeld worden met GN bakjes naar wens. De GN-bakken vindt men ook terug in de 
daarvoor geschikt gemaakte laden. 

Aansluitwaarde:    230 VAC/ 50 Hz
Koelcompressor:    12-24 V/ 100 Watt
E-Drive:     24 V/ 250 Watt
Koelmiddel:     R134A

Temperatuur instelbaar:   +3 °C tot +7 °C
Omgevingscondities:    +10 °C tot +33 °C

Werkblad afmeting:    1585 x 670 mm
Afmeting wagen:    1649 x 734 mm

Manoeuvreerbaarheid:   4 zwenkwielen en 2 bokwielen (standaard)
E-aandrijving:     4 zwenkwielen en één aangedreven midden wiel      
     (optioneel)
Voetrem:     Op twee zwenkwielen (optioneel)

TECHNISCHE GEGEVENS

OP HET WERKBLAD VAN DE LONGA



De MALLONGA is geschikt voor het serveren van broodmaaltijden 
en koude dranken. De linkerzijde van de wagen is voorzien van 
een gekoeld compartiment. Aan de rechterzijde bevindt zich een 
ongekoeld compartiment.

Indien gewenst kan de ladeconfiguratie qua lade indeling in overleg 
gewijzigd worden (zie overzicht beschikbare lade configuraties). De 
wagen beschikt aan de rechterzijde over een geïntegreerde afvalbak. 
Ook kan de wagen worden voorzien van LED-verlichting (optioneel). 

MALLONGA

De verlichting schijnt over het werkblad en is bedienbaar d.m.v. een 
schakelaar op het dashboard. Als accessoire is een 
bestekbekerhouder leverbaar, welke aan iedere zijde van de etagère 
bevestigd kan worden en ruimte heeft voor 3 RVS bestekkorfjes met 
een diameter van 10cm.

Optioneel kan de wagen worden uitgerust met elektrische 
aandrijving. De aandrijving geschiedt d.m.v. een aangedreven midden 
wiel. Dit wiel kan opgetrokken worden waardoor de wagen ook 
zijdelings te verplaatsen is. Dit is een groot voordeel wanneer de 
wagen in een klein ruimte wordt geplaatst.

TESTEN OF DEMO? 
Wilt u de MALLONGA  broodserveer-
wagen testen?  Dat kan! Wij verzorgen 
graag een demo op locatie waarna u  
de broodserveerwagen  uitgebreid 
kunt testen. Bel ons voor een afspraak: 
0180-417533.



De bedieningsjoystick zit ergonomisch geplaatst op het werkblad. De drukknop voor optrekken van 
het midden wiel zit op het dashboard.  

De etagère op het werkblad heeft een uitsparing voor 4 x 1/3 of 8 x 1/6 GN bakjes van 150 mm diep. 
Deze kunnen ingedeeld worden met GN bakjes naar wens. De GN-bakken vindt men ook terug in de 
daarvoor geschikt gemaakte laden. 

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluitwaarde:    230 VAC/ 50 Hz
Koelcompressor:    12-24 V/ 100 Watt
E-Drive:     24 V/ 250 Watt
Koelmiddel:     R134A

Temperatuur instelbaar:   +3 °C tot +7 °C
Omgevingscondities:    +10 °C tot +33 °C

Werkblad afmeting:    1197 x 670 mm
Afmeting wagen:    1258 x 734 mm

Manoeuvreerbaarheid:   4 zwenkwielen en 2 bokwielen (standaard)
E-aandrijving:     4 zwenkwielen en één aangedreven midden wiel   
     (optioneel)
Voetrem:     Op twee zwenkwielen (optioneel)

OP HET WERKBLAD VAN DE MALLONGA



In de onderstaande afbeeldingen ziet u de beschikbare ladeconfiguraties 
voor de LONGA (A)en de MALLLONGA (B)
De getoonde ladeblokken bestaan uit combinaties van lades met 1/6, 1/4, 
1/3 of 1/2 kolomhoogte, welke geschikt zijn voor respectievelijk 65, 100, 
150 en 200mm diepe GN-bakken.

LADE INDELING

links / rechts (A - E) midden (F - I)

links / rechts (A - E) midden (F - H)

INDELING LONGA

INDELING MALLONGA

Lade indeling links of rechts
A:  2  x Lade voor gn-bakken 200 mm diep
B:  3 x lade voor gn-bakken 150 mm diep
C:  4 x lade voor gn-bakken 100 mm diep
D:  1 x lade voor gn-bak 150 mm diep / 1 x lade voor gn-         
      bak 65 mm diep / 1 x lade voor gn-bak 200 mm diep
E:  2 x lade voor gn-bakken 100 mm diep / 1 x lade voor                                         
     gn-bak 200 mm diep 

GASTRONORMBAKKEN  
Hofland levert de broodserveerwagen bij voorkeur  compleet met rvs gastronormbakken in gesloten en  
geperforeerde uitvoering. Het is raadzaam bij order de door u gewenste bakken direct mee te bestellen.

Lade indeling middenstuk
F:  1 x lade voor gn-bak 200 mm diep
G:  2 x lade voor gn-bakken 100 mm diep

Lade indeling middenstuk
F:  2 x lade voor gn-bak 150 mm diep / 1 x lade voor   
     GN-bak 65 mm diep
G:  1 x lade voor gn-bakken 150 mm diep / 2 x lade      
      voor GN-bak 100 mm diep
H:  1 x lade voor gn-bak 150 mm diep / 1 x lade voor      
      gn-bak 200 mm diep

H:  1 x lade voor gn-bak 65 mm diep / 1 x lade voor gn-     
      bak 150 mm diep
I:   1 x lade voor gn-bak 150 mm diep



De broodwagen kan worden uitgebreid met o.a. een 
dienbladenrek, welke aan de voor- of achterzijde aan 
de wagen gehangen kan worden.

Zijn er speciefieke wensen, zoals bijvoorbeeld een 
warmtelade of extra verlichting, deze opties zijn altijd 
te bespreken.

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te 
bespreken en de broodwagen optimaal naar uw 
wensen in te delen.  

OPTIES

DIENBLADEN

CAMBRO CAMTRAY dienbladen zijn verkrijgbaar 
in verschillende vormen en maten. Voor de broodser-
veerwagens wordt meestal voor 1/1 of 1/2 gn dienbla-
den gekozen. Met 53 kleuren om uit te kiezen, kan dit 
dienblad elk interieur of kleurenschema aanvullen. 
Het gladde oppervlak kan worden gepersonaliseerd 
met een logo of ontwerp in uw eigen huisstijl!

De dienbladen zijn vlek-, afwasmachine en geurbe-
stendig, op hoge temperatuur. Gemaakt van 
high-impact glasvezel met aluminium versterkte 
randen.

ROLTEX  WAVE dienbladen staan voor duurzaam 
design en kwaliteit. Ze zijn gemaakt van hernieuwbare 
materialen, zeer sterk en krasvast. Hierdoor blijven ze 
lang mooi. Ook zijn ze vaatwasmachinebestendig en 
stapelbaar. De serie WAVE passen door hun hout-look 
en natuurlijke uitstraling perfect bij de 
broodserveerwagens.



Preferred dealer en distributeur van:

Hofland Grootkeuken & Catering Equipment 
Glasblazerstraat 10
2984 BL Ridderkerk
Nederland
T: +31 (0) 180 417 533
E: info@hoflandgrootkeuken.nl


