FKI Fast Food Teknik a/s

Burgere og pommes frites
Pladsoptimering, volumen eller fleksibilitet.
Vi har det rigtige udstyr til din forretning.

Pladsoptimering
Du har måske allerede et lille madserveringssted, take-away,
benzinkiosk eller lignende, og vil gerne udvide sortimentet
med et ekstra tilbud til kunderne, og opnå en ekstra indtjening. Det kan du med vores pladsoptimerede burgerkoncept.
Du behøver ingen ekstra udsugning, og kun et minimum af
plads til udstyret.

Pladsoptimering
På meget lidt plads kan du lave en lille burgerfabrik, som
kan dække kundernes efterspørgsel. Udstyret sikrer dig en
nem og hurtig tilberedning af både burgerbøffer og burgerboller.

Rototoasteren giver burgerbollerne en karamelliseret og sprød
skæreflade. Den kan indstilles, så den passer til burgerbollernes
tykkelse, og det tager kun 30 sekunder at varme en burgerbolle
i maskinen.
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Med en bord friture kan du servere varme sprøde pommes frites
som tilbehør til burgerne. En elektronisk friture opfylder kravene
til hurtig opvarmning, den er praktisk i brug, og det er nemt at
holde rent omkring frituren. Opvarmningen af fritureolien styres
elektronisk, og du kan programmere op til seks forskellige friteringstider. Kræver udsugning.
Båndstegeren er klar til brug uden ekstern udsugning. Maskinen
har et patenteret luftrensningssystem, der renser stegeosen gennem filtre, så der ikke efterlades luftgener i rummet.
Maskinen steger hurtigt maskinformede frosne hamburgere, og
den har variabel båndhastighed, så du opnår et perfekt stegeresultat uanset tykkelsen på netop dine hamburgere.
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Volumen
Har du brug for at lave mange burgere på kort tid? Det kan
du med kombinationen af en stor kontaktgrill, der steger 12
stk. 200 g. bøffer på 140 sekunder, og en Rototoaster, der
opvarmer og karamelliserer en burgerbolle på 30 sekunder.
En kraftfuld friture med hæve/sænk system sikrer samtidig
den fuldendte burger-oplevelse med sprøde pommes frites
som tilbehør. Også her er du med en kraftig maskine sikret
hurtig tilberedning, som kan holde trit med burgerproduktionen.

Volumen
Både kontaktgrillen og frituren giver lyd i form af en alarm,
når tilberedningen er færdig, og du er derfor sikker på, at
madvarerne ikke over-tilberedes.
Frituren med hæve/sænk system hæver kurvene op af
fritureolien, når friteringen er færdig.

Kraftig friture med automatisk hæve/sænk af friturekurvene. Den
elektroniske friture sikrer nem betjening og hurtig tilberedning af
madvarerne. To dybe kar giver mulighed for stor volumen og fleksibilitet i tilberedningen.

Turbomatic kontaktgrillen er automatisk, og du opnår enkelt og sikkert den korrekte stegekvalitet på dine bøffer. Du kan programmere
tre forskellige stegetider på hver stegezone, og kontaktgrillen fås
i fire forskellige størrelser. En alarm meddeler, når stegningen er
færdig (kan indstilles i lydstyrke eller slås helt fra).

Rototoasteren karamelliserer en burgerbolle på 30 sekunder.
Maskinen kan indstilles, så den passer til burgerbollernes tykkelse.

4

5

Produktoversigt

Classic
Vil du have et burgerkoncept med fuld fleksibilitet, er
det ”Classic” konceptet, du skal gå efter til din restaurant eller grillbar. Her kan du stege næsten alt, hvad du
har lyst til at komme i burgeren, på stegepladen og du
kan fokusere på detaljerne og tilberedningen. Fx kan du
stege både bøffer, bacon, grøntsager m.m. på stegepladen, og du kan smelte osten oven på hamburgeren
på den helt klassiske måde, mens hamburgeren
ligger på stegepladen.

Burgerbollerne ristes nemt i brødristeren, hvor de blot skal
lægges på båndet. Brødristeren er fleksibel i brug, både i
forhold til hvilken type brød du vil riste, og hvor længe det
skal ristes.

STEGNING

Frituren sørger for hurtig tilberedning af pommes frites,
løgringe m.m., som hører til en god burger, der er lidt ud
over det sædvanlige.

Båndsteger
Turbomatic automatisk kontaktgrill

Turbosteger
MAXI stegeplade
Standard stegeplade

BRØDTILBEREDNING

Rototoaster
Brødrister
Toaster (klaptoaster)

En MAXI stegeplade kan opfylde behovet for fleksibilitet og perfekt
stegning hver gang. MAXI stegepladen er robust og har indbygget
stænkskærm, som letter rengøringen omkring stegepladen. Den er
både brugervenlig og rengøringsvenlig.
Stegepladerne fås både som MAXI og standard (standard er uden
indbygget stænkskærm) i forskellige størrelser og med to eller tre
varmezoner.

Unitoasteren en en kompakt og pålidelig brødrister, som varmer
burgerboller hurtigt og nemt. Den kan også bruges til at varme
andre typer brødprodukter, og det gør den meget fleksibel i brug.
Brødristeren fås i to størrelser og med fast eller variabel båndhastighed.

FRITURE

FKE elektroniske bordmodeller
FKE elektroniske gulvmodeller

GLBT-UKV
GL 9001
GL 9002
GL 9003
GL 9010
GL 2002
GL 6060 MAXI
GL 9060 MAXI
14 forskellige modeller

TL 5417
UT 280
UT 400
TL 5270

Vælg mellem kar på 16 liter, 25
liter, 2x10 liter og 2x16 liter.
Vælg mellem kar på 16 liter,
25 liter, 2x10 liter, 2x16 liter og
1x10+2x16 liter.

Kraftig elektronisk
friture, som fås i flere
forskellige størrelser.
Betjeningen er nem og
sikrer hurtig tilberedning. Du får en fleksibel
friture med dybe kar,
som kan lave sprøde
pommes frites, løgringe
og meget andet.
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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.

