
FKI Fast Food Teknik a/s

Hotdogs, pølser og brød
Pølsevogn, convenience butik eller mobilt udstyr.
Vi leverer udstyret til din forretning.



Pølsevogn

En pølsevogn er udstyret med koge- og stegeudstyr, som 
kan lave de klassiske serveringer; ristede og kogte pølser, 
hotdogs, franske hotdogs, brød m.m. Vi har det nødvendige 
udstyr til din pølsevogn, og vi kan opfylde de fleste ønsker til 
udstyr.

Uanset hvad du vælger at servere, kan du få det meste af 
FKIs udstyr i flere størrelser, så de passer ind i netop din 
pølsevogn.

Pølsekogeren er ideel til tilberedning af de klassiske pølser, som 
serveres med brød og diverse tilbehør. Pølsekogeren fås i flere 
størrelser og modeller, og både som bordmodel og til nedbygning i 
bordplade.

En pølserister er fast inventar i den klassiske pølsevogn. Den 
sørger for varme og sprøde ristede pølser til kunderne, og to var- 
mezoner gør det muligt at riste pølserne på den ene zone, og 
efterfølgende holde dem varme på den anden zone. 

Unitoasteren kan varme mange forskellige typer brød, og den er 
især god til pølsebrød og brød til franske hotdogs. Den fås i to 
forskellige størrelser og med variabel hastighed på båndet, som 
brødene lægges på. 

Pølsevogn
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Convenience

Mange kunder bliver fristet af madvarer, når de alligevel er på 
tankstationen eller i conveniencebutikken. Det kan du udnytte 
ved at sælge mad, som er pænt præsenteret og dufter godt 
i butikken. 
Kunderne fristes til at stille den lille sult, når de alligevel er 
inde for at købe noget andet.

Tankstationer og conveniencebutikker står for en stor andel 
af fastfood salget, og kunderne kan hurtigt og nemt købe et 
hurtigt måltid.

Pølseristeren findes i mange størrelser og variationer. En pølserist- 
er der kan bygges ned i bordpladen, forbedrer den ergonomiske 
arbejdsstilling, og samtidig giver den en god præsentation af 
produkterne, så kunderne kan se, hvordan pølserne tilberedes. 

En rullegrill sikrer en jævn tilberedning af pølserne, og de kan pas-
se sig selv, mens de ristes. Pølserne vendes automatisk i langsomt 
tempo, og de er samtidig pænt præsenteret for kunden. 

En klaptoaster kan bruges til at varme forskellige typer af brød, 
samt til at lave panini, toast og varme sandwiches. Den opfylder 
derfor flere formål, og er praktisk i en conveniencebutik eller et 
lille køkken, hvor pladsen er trang.  

Unitoasteren fås i flere varianter og størrelser, og den kan løse 
mange brødristningsopgaver. Unitoasteren er samtidig meget 
stabil i drift, og den har en lav levetidsomkostning. 

Convenience
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Cykel / mobilt udstyr

Vi kan hjælpe med mange ting. Om det skal være et stort eller 
lille set-up, betyder ikke det store for os. Fx er vores cykel et 
godt eksempel på, at vi kan lave nogle anderledes ting. Den 
er nem at komme rundt med, og kan bruges til events og festi-
valer, hvor ”maden kommer til kunderne” i stedet for omvendt.

Så hvis du står og mangler et lille eller fleksibelt set-up, som 
er nemt at transportere, kan vi lave en løsning til dig.

En pølsekoger som bygges ned i bordpladen, optager meget lidt 
plads, og passer perfekt i indretningen af en “mad-cykel”.  Ind-
bygningsmodellerne fås i flere forskellige størrelser, og hvis en 
bordmodel passer bedre i indretningen, så klarer vi også den. 

En lille pølserister er nem at flytte rundt på, da den hverken 
fylder eller vejer meget. Det gør den ideel til det mobile køkken, 
tilberedningsvogn eller mad-cykel. Den fås i flere forskellige 
størrelser og modeller. 

En varmeskuffe til brødene er optimal til den lille mobile “pølse-
vogn”, hvor det er sværere at have en brødrister med rundt, og 
derudover bruger varmeskuffen meget mindre strøm. 

Produktoversigt

RISTNING Pølserister, bordmodel skrå front GL9520 V, GL 9530 V, GL 4660,
GL 9540, GL 9560, GL 9580

Pølserister, bordmodel lodret front GL 4060, GL 6060, GL 8060,
GL 6036, GL 6046, GL 8046

Pølserister, indbygningsmodel GL 5945, GL 7945

Rullegrill Fås med 6, 8, 10, 14 og 16 ruller 

KOGEUDSTYR Pølsekoger, bordmodel CL 3016 B

Pøsekoger, indbygning CL 3016 R, CL 3020, CL A1D, 
CL A1N, CL A2N

BRØDTILBEREDNING Brødrister UT 280 
UT 400 

Toaster (klaptoaster) TL 5270
Varmeskuffe VSK 10R
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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.


