
FKI Fast Food Teknik a/s

Hamburgery i frytki
Optymalizacja przestrzeni, wielkość produkcji oraz elastyczność.
Posiadamy właściwy sprzęt gastronomiczny dla Twojego biznesu.



Optymalizacja 
przestrzeni

Masz mały punkt gastronomiczny z jedzeniem,  
restaurację z daniami na wynos, stację benzynową lub inną 
podobną działalność i chciałbyś rozszerzyć swoją ofertę  
gastronomiczną, tak by klienci mieli większy wybór a Ty  
dodatkowy zysk. Dzięki naszemu rozwiązaniu  
optymalizującemu przestrzeń jest to możliwe. Burger koncept 
można stosować bez wentylatorów wyciągowych – potrzebna 
jest tylko minimalna przestrzeń dla sprzętu.

Pozwala to stworzenie małej ‘fabryki burgerów’, 
która spełni życzenia klientów przy użyciu niewielkiej  
powierzchni. Urządzenie zapewnia łatwe i szybkie  
przygotowanie zarówno kotletów jak i bułek burgerowych.

Grill taśmowy można używać bez wentylatorów wyciągowych. 
Urządzenie posiada opatentowany system filtracji powietrza, 
który za pomocą filtrów usuwa zapachy smażenia – dzięki niemu 
w pomieszczeniu nie pozostają żadne nieprzyjemne zapachy.  
Maszyna bardzo szybko smaży zamrożone kotlety, posiada także 
możliwość regulacji prędkość pasa, co pozwala na doskonałe  
rezultaty smażenia niezależnie od grubości kotletów. 

Rototoaster nadaje bułkom burgerowym skarmelizowaną, 
chrupiącą powierzchnię. Opiekacz może być dostosowany tak 
by pasował do grubości bułki. Podpieczenie jednej bułki zajmuje 
tylko 30 sekund.

Ta mała frytkownica umożliwia przygotowanie gorących  
i chrupiących frytek, które będą się doskonale komponować  
z burgerami. Elektroniczna frytkownica sprosta wymaganiom 
w zakresie szybkiego nagrzewania się i wygody w użyciu a  
dodatkowo pozwala na utrzymanie otoczenia w czystości.  
Podgrzewanie oleju do smażenia jest sterowane elektronicznie  
i można zaprogramować aż sześć różnych czasów smażenia.
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Wielkość Produkcji

Potrzebujesz przygotować wiele burgerów w krótkim czasie? 
Jest to możliwe dzięki połączeniu możliwości dużego grilla 
stykowego, który smaży 12 kotletów o wadze 200g w 140 
sekund oraz opiekacza Rototoaster, który skarmelizuje bułkę 
burgerową w 30 sekund.

W tym samym czasie ogromna frytkownica może smażyć 
chrupiące frytki, które będą idealnym dopełnieniem  
każdego doświadczenia burgerowego. Ta maszyna gwarantuje  
szybkie głębokie smażenie, dzięki któremu produkcja frytek 
będzie na tym samym wysokim poziomie co kotletów. 

Zarówno grill kontaktowy jak i frytkownica posiadają alarm 
informujący o zakończonym procesie, dzięki czemu możesz 
mieć pewność, że jedzenie nie będzie spalone.
Frytkownica z automatycznym systemem podnoszącym po 
zakończonym smażeniu podnosi kosz z oleju i zawiesza go 
do odsączenia.

Dzięki grillowi stykowemu Turbomatic poprawne i bezpieczne  
przygotowanie hamburgerów i steków jest proste. Używając  
wyświetlacza można, zaprogramować trzy różne czasy  
grillowania dla każdej strefy grzewczej, tak by dostosować je do  
rozmiaru kotletów a sam grill stykowy jest dostępny w czterech 
różnych rozmiarach. Alarm dźwiękowy informuje o zakończeniu 
smażenia (istnieje możliwość dostosowania głośności alarmu lub 
całkowitego wyłączenia dźwięku).

Wydajna frytkownica z automatycznym systemem podnoszenia 
kosza frytkownicy. Elektroniczną frytkownicę charakteryzuje łatwa 
obsługa oraz szybki proces głębokiego smażenia. Dwa głębokie 
pojemniki pozwalają na dużą produkcję i elastyczność smażenia, 
system podnoszącym po zakończonym smażeniu podnosi kosz  
z oleju i zawiesza go do odsączenia. 

Rototoster potrzebuje tylko 30 sekund aby skarmelizować bułkę 
burgerową. Opiekacz można dostosować tak aby pasował do 
grubości bułki. 

Wielkość Produkcji
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Elastyczność

Jeśli poszukujesz rozwiązania, które pozwala na pełną  
elastyczność produkcji burgerów i dodatków, to koncept  
“Kla-syczny” jest tym, którego potrzebujesz w swojej  
restauracji lub grill-barze. Umożliwia smażenie niemal 
wszystkiego co można sobie wyobrazić, dzięki czemu 
możesz dopracować szczegóły i przygotować perfekcyjne-
go burgera. Przykładowo można przygotować hamburgery  
z grillowanym bezpośrednio na płycie grilla boczkiem,  
warzywami itp. a dodatkowo stopić ser na wierzchu  
hamburgera w tradycyjny sposób, gdy hamburger leży na  
płycie grilla. 

Bułki burgerowe można z łatwością przygotować  
w opiekaczu taśmowym – wystarczy położyć je na taśmie, 
która będzie przesuwać produkty. Toster jest elastyczny  
w użyciu, zarówno w zakresie pieczywa, które chcesz opiec jak  
i czasu opiekania.
Frytkownica pozwala na szybkie głębokie smażenia frytek, 
krążków cebuli itd., które są dodatkami do każdego dobrego 
hamburgera.

Płyta Maxi grill może za każdym razem spełnić potrzeby  
w zakresie elastyczności smażenia. Płyta Maxi grill jest solidna i ma  
wbudowaną osłonę, dzięki której utrzymanie porządku wokół  
płyty grilla jest łatwiejsze. Urządzenie jest przyjazne dla użytkownika  
i łatwe do czyszczenia. 
Dostępne są dwa rodzaje płyt grillowych: Maxi i Standard  
(standardowe płyty nie mają wbudowanych osłon antybryz-
gowych) w różnych rozmiarach oraz z dwoma lub trzema strefami  
grzewczymi. 

Unitoaster jest kompaktowym i niezawodnym opiekaczem, 
dzięki któremu podgrzewanie bułek burgerowych jest szybkie  
i łatwe. Jest bardzo elastyczny w użyciu, ponieważ może podgrzać 
również inne rodzaje pieczywa. Toster taśmowy jest dostępny  
w dwóch różnych rozmiarach, jest również możliwość wyboru 
wersji ze zmienną prędkością taśmy lub bez.

Wydajna elektroniczna fryt-
kownica, która jest dostęp-
na w różnych rozmiarach. 
Obsługa maszyny jest prosta 
i zapewnia szybkie smażenie. 
Frytkownica dzięki głębokim  
zbiornikom jest elastyczna 
i może przygotować różne 
dania: chrupiące frytki, 
krążki cebuli, paluszki i wiele 
więcej.

Lista produktów

SMAŻENIE Grill taśmowy GLBT-UKV
Automatyczny grill stykowy Turbomatic GL 9001

GL 9002
GL 9003
GL 9010

Frytkownica Turbo GL 2002
Płyta Maxi grill GL 6060 MAXI

GL 9060 MAXI
Płyta Standard grill 14 różnych modeli

OPIEKANIE PIECZYWA Rototoaster – opiekacz do bułek TL 5417
Opiekacz taśmowy UT 280 

UT 400 
Opiekacz TL 5270

GŁĘBOKIE SMAŻENIE FKE elektroniczne modele blatowe Wybierz zbiornik spośród 
dostępnych opcji: 16 litrów, 25 
litrów, 2x10 litrów i 2x16 litrów

FKE elektroniczne modele podłogowe Wybierz zbiornik spośród 
dostępnych opcji: 16 litrów, 25 
litrów, 2x10 litrów, 2x16 litrów  
i 1x10+2x16 litrów
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FKI Fast Food Teknik a/s
Byghøjvej 5
Verninge
DK-5690 Tommerup

Tel. +45 6475 1066
info@fki.dk
www.fki.dk

We turn passion into excellence.


