fritézy stolní
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Fritéza FF-6
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Technická data:

Napìtí/ Pøíkon ............................... 230V/ 2,5 kW
Rozmìry koše (š x h x v)....183 x 253 x 100 mm
Rozmìry (š x h x v).............230 x 445 x 340 mm
Obsah ............................................. 4 - 5 l oleje
Produkce (hranolky) ........................ cca 10 kg/h
Regulace ........................................... 90 - 180°C
Hmotnost .................................................. 6,5 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
(183x253x100mm), výkonná nerezová topnice 2,5kW dává
dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje a optimální tepelnou
pøípravu pokrmu, chladná zóna, pøehledný panel s kontrolkou
vyhøátí, regulací teploty od 50 - 180°C, a síovým vypínaèem.

název

Cena bez DPH

4.990,- Kè

QTOP
uality
catering

Fritéza FF-6+6

è.artiklu

7220525 A1 Fritéza FF-6

Technická data:

Napìtí/ Pøíkon .......................... 230V/ 2x 2,5 kW
Rozmìry koše 2x(š x h x v).... 183x253x100 mm
Rozmìry (š x h x v)............ 480 x 445 x 340 mm
Obsah ........................................... 2x 4-5 l oleje
Produkce (hranolky) ................... cca 10+10 kg/h
Regulace ........................................... 90 - 180°C
Hmotnost ................................................... 12 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
2x(183x253x100mm), robustní nerezové topnice 2x 2,5kW
dávají dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje a optimální
tepelnou pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné kohouty,
pøehledný panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty
od 50 - 180°C a síovým vypínaèem.

název

Cena bez DPH

9.990,- Kè

QTOP
uality
catering

Fritéza FF-10 s výpustí

è.artiklu

7220526 A1 Fritéza FF-6+6

Technická data:

Napìtí/ Pøíkon ..............................230V/ 3,4 kW
Rozmìry koše (š x h x v)...219 x 285 x 100 mm
Rozmìry (š x h x v)............252 x 520 x 390 mm
Obsah ............................................. 7 - 8 l oleje
Produkce (hranolky) ....................... cca 13 kg/h
Regulace .......................................... 90 - 180°C
Hmotnost ................................................. 8,5 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
(219x285x100mm), výkonná nerezová topnice 3,4kW dává
dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje a optimální tepelnou
pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustný kohout, pøehledný
panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty od 50 - 180°C
a síovým vypínaèem.

název

Cena bez DPH

7.490,- Kè

QTOP
uality
catering

Fritéza FF-10+10 s výpustí

è.artiklu

7220527 A1 Fritéza FF-10 s výpustí

Technická data:

Napìtí/ Pøíkon ......................... 230V/ 2x 3,4 kW
Rozmìry koše 2x (š x h x v) ... 219x285x100mm
Rozmìry (š x h x v) .......... 510 x 520 x 390 mm
Obsah ........................................ 2x 7 - 8 l oleje
Produkce (hranolky) .................. cca 13+13 kg/h
Regulace .......................................... 90 - 180°C
Hmotnost ............................................... 15,5 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
2x(219x285x100mm), robustní nerezové topnice 2x 3,4kW dávají
dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje a optimální tepelnou
pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné kohouty, pøehledný
panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty od 50 - 180°C
a síovým vypínaèem.

è.artiklu

název

7220528 A1 Fritéza FF-10+10 s výpustí

Cena bez DPH

13.990,- Kè
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fritézy stolní
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Fritéza FF-10TR s výpustí

Technická data:

Napìtí/ Pøíkon ............................. 400V/ 4,5 kW
Rozmìry koše (š x h x v)...219 x 285 x 100 mm
Rozmìry (š x h x v)............252 x 520 x 390 mm
Obsah ............................................. 7 - 8 l oleje
Produkce (hranolky) ....................... cca 15 kg/h
Regulace .......................................... 90 - 180°C
Hmotnost .................................................... 9 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
(219x285x100mm), robustní nerezová topnice 1x 4,5kW
(400V/3/50Hz) dává dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje
a optimální tepelnou pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustný
kohout, pøehledný panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty
od 50 - 180°C a síovým vypínaèem.

è.artiklu

název

Cena bez DPH

7220529 A1 Fritéza FF-10TR s výpustí

QTOP
uality
catering

Fritéza FF-10+10TR s výpustí

8.990,- Kè

Technická data:

Napìtí/ Pøíkon ........................ 400V/ 2x 4,5 kW
Rozmìry koše 2x (š x h x v)...219x285x100 mm
Rozmìry (š x h x v).......... 510 x 520 x 390 mm
Obsah ....................................... 2x 7 - 8 l oleje
Produkce (hranolky) ................. cca 15+15 kg/h
Regulace ......................................... 90 - 180°C
Hmotnost ................................................. 18 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
2x(219x285x100mm), robustní nerezové topnice 2x 4,5kW
(400V/3/50Hz) dávají dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje
a optimální tepelnou pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné
kohouty, pøehledný panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty
od 50 - 180°C a síovým vypínaèem.

název

Cena bez DPH

QTOP
uality
catering

Fritéza FF-15TR s výpustí

è.artiklu

7220530 A1 Fritéza FF-10+10TR s výpustí 16.990,- Kè

Technická data:

Napìtí/ Pøíkon ................................. 400V/ 9 kW
Rozmìry koše (š x h x v)... 285 x 285 x 118 mm
Rozmìry (š x h x v).............. 322 x 520 415 mm
Obsah ................................................ 13 l oleje
Produkce (hranolky) ........................ cca 25 kg/h
Regulace .......................................... 90 - 180°C
Hmotnost ................................................ 11,5 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
(285x285x118 mm), robustní nerezová topnice 1x 9 kW
(400V/3/50Hz) dává dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje
a optimální tepelnou pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustný
kohout, pøehledný panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty
od 50 - 180°C a síovým vypínaèem.

název

Cena bez DPH

11.490,- Kè

QTOP
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Fritéza FF-15+15TR s výpustí

è.artiklu

7220523 A1 Fritéza FF-15TR s výpustí

Technická data:

Napìtí/ Pøíkon ........................... 400V/ 2x 9 kW
Rozmìry koše 2x (š x h x v).. 285x285x118 mm
Rozmìry (š x h x v)......... 650 x 520 x 415 mm
Obsah ............................................ 2x 13 l oleje
Produkce (hranolky) ................ cca. 25+25 kg/h
Regulace ......................................... 90 - 180°C
Hmotnost .................................................. 23 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
2x(285x285x118mm), robustní nerezové topnice 2x 9 kW
(400V/3/50Hz) dávají dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje
a optimální tepelnou pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné
kohouty, pøehledný panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty
od 50 - 180°C a síovým vypínaèem. ,

è.artiklu

název

Cena bez DPH

7220524 A1 Fritéza FF-15+15TR s výpustí 21.990,- Kè

fritézy stolní
Elektrická fritéza FCF 6 a FCF 6+6

129

catering

QTOP
uality

Technická data:

FCF 6
FCF 6+6
Napìtí (V) ......................... 230 ..................... 2x 230
Pøíkon (kW)......................... 2,5 ................. 2,5 + 2,5
Rozmìr koše .. 183x253,v=100 .. 2x 183x253,v=100
Šíøka (mm)......................... 230 ......................... 467
Hloubka (mm) ................... 460 ......................... 460
Výška (mm) ...................... 304 ......................... 304
Obsah oleje (l) ...................... 4 ......................... 4+4
Produkce hranolky (kg/h) ... 10 ...................... 10+10
Regulace (°C) .............. 50 - 180 ..................... 50 - 180

Hmotnost (kg) ...................... 7 ............................ 13
Inovativní øada fritéz FCF konstruovaná pro dlouhou životnost, snadnou
údržbu a dokonalé èistìní. Fritézy jsou vybaveny snadno odnímatelnými
a pøístupnými komponenty vèetnì snadno vyjímatelné lisované vany. Všechny
ovládací prvky jsou nyní umístìny na pøední stranì a chránìny èelním krytem
pro zcela bezpeèný provoz a prodlouženou životnost. Nový ergonomický tvar,
zpevnìné tuhé koše a navýšení výkonu u tøífázových modelù.

FCF 6+6

FCF 6

è.artiklu

název

7220515 A1 Fritéza FCF 6
7220395 A1 Fritéza FCF 6+6

Elektrická fritéza FCF 10 a FCF 10+10

napìtí Cena bez DPH

230V
230V

5.990,- Kè
11.490,- Kè

catering

QTOP
uality

Technická data:

FCF 10
FCF 10+10
Napìtí (V) ......................... 230 ..................... 2x 230
Pøíkon (kW)......................... 3,4 ................. 3,4 + 3,4
Rozmìr koše .. 219x285,v=100 .. 2x 219x285,v=100
Šíøka (mm)......................... 265 ......................... 537
Hloubka (mm) ................... 478 ......................... 478
Výška (mm) ...................... 321 ......................... 321
Obsah oleje (l) ...................... 7 ......................... 7+7
Produkce hranolky (kg/h) ... 13 ..................... 13+13
Regulace (°C) .............. 50 - 180 ..................... 50 - 180

Hmotnost (kg) ................... 8,5 ......................... 15,5
Inovativní øada fritéz FCF konstruovaná pro dlouhou životnost, snadnou
údržbu a dokonalé èistìní. Fritézy jsou vybaveny snadno odnímatelnými
a pøístupnými komponenty vèetnì snadno vyjímatelné lisované vany se sklonem
a bezpeènostním výpustným kohoutem pro snadné vypouštìní oleje. Všechny
ovládací prvky jsou nyní umístìny na pøední stranì a chránìny èelním krytem
pro zcela bezpeèný provoz a prodlouženou životnost. Nový ergonomický tvar,
zpevnìné tuhé koše a navýšení výkonu u tøífázových modelù.

FCF 10+10

FCF 10

è.artiklu

název

7220516 A1 Fritéza FCF 10
7220396 A1 Fritéza FCF 10+10

El. fritéza FCF 10 TR a FCF 10+10 TR

napìtí Cena bez DPH

230V
230V

9.990,- Kè
15.490,- Kè

catering

QTOP
uality

Technická data:

FCF 10 TR
FCF 10+10 TR
Napìtí (V) ......................... 400 ..................... 2x 400
Pøíkon (kW)......................... 5,1 ................. 5,1 + 5,1
Rozmìr koše .. 219x285,v=100 .. 2x 219x285,v=100
Šíøka (mm)......................... 265 ......................... 537
Hloubka (mm) ................... 478 ......................... 478
Výška (mm) ...................... 321 ......................... 321
Obsah oleje (l) ...................... 7 ......................... 7+7
Produkce hranolky (kg/h) ... 15 ..................... 15+15
Regulace (°C) .............. 50 - 180 ..................... 50 - 180

Hmotnost (kg) ...................... 9 ............................ 17
Inovativní øada fritéz FCF konstruovaná pro dlouhou životnost,
snadnou údržbu a dokonalé èistìní. Fritézy jsou vybaveny snadno
FCF 10TR
odnímatelnými a pøístupnými komponenty vèetnì snadno vyjímatelné
lisované vany se sklonema bezpeènostním výpustným kohoutem pro snadné
vypouštìní oleje. Všechny ovládací prvky jsou nyní umístìny na pøední stranì
a chránìny èelním krytem pro zcela bezpeèný provoz a prodlouženou životnost.
Nový ergonomický tvar, zpevnìné tuhé koše a navýšení výkonu u tøífázových modelù.

FCF 10+10TR

è.artiklu

název

napìtí Cena bez DPH

7220517 A1 Fritéza FCF 10TR
400V 9.490,- Kè
7220397 A1 Fritéza FCF 10+10TR 400V 18.490,- Kè

El. fritéza FCF 15 TR a FCF 15+15 TR

catering

QTOP
uality

Technická data:

FCF 15 TR
FCF 15+15 TR
Napìtí (V) ......................... 400 ..................... 2x 400
Pøíkon (kW)........................... 9 ........................ 9 + 9
Rozmìr koše .. 285x285,v=118 .. 2x 285x285,v=118
Šíøka (mm)......................... 323 ......................... 653
Hloubka (mm) ................... 474 ......................... 474
Výška (mm) ...................... 347 ......................... 347
Obsah oleje (l) .................... 13 ..................... 13+13
Produkce hranolky (kg/h) ... 25 ..................... 25+25
Regulace (°C) .............. 50 - 180 ..................... 50 - 180

Hmotnost (kg) .................... 13 ......................... 22,5
Inovativní øada fritéz FCF konstruovaná pro dlouhou životnost,
snadnou údržbu a dokonalé èistìní. Fritézy jsou vybaveny snadno
odnímatelnými a pøístupnými komponenty vèetnì snadno vyjímatelné
lisované vany se sklonema bezpeènostním výpustným kohoutem pro snadné
FCF 15TR
vypouštìní oleje. Všechny ovládací prvky jsou nyní umístìny na pøední stranì
a chránìny èelním krytem pro zcela bezpeèný provoz a prodlouženou životnost.
Nový ergonomický tvar, zpevnìné tuhé koše a navýšení výkonu u tøífázových modelù.

FCF 15+15TR

è.artiklu

název

napìtí Cena bez DPH

7220518 A1 Fritéza FCF 15TR
400V 11.990,- Kè
7220398 A1 Fritéza FCF 15+15TR 400V 22.990,- Kè

