
We turn passion into excellence.

Zalety
• Łatwa obsługa

• Niskie koszty eksploatacji

• Szybkie nagrzewanie sterowane elektronicznie

• Wyświetlacz i programowanie wstępne wspierające szybkość 

pracy pracowników

• Tryb czuwania - zmniejsza zużycie energii przez obniżenie tem-

peratury oleju, gdy frytownica nie jest używana

Frytownica cyfrowa firmy FKI zapewnia szybkie nagrzanie i łatwą 
obsługę, gdy sytuacja wymaga od kucharzy szybkiego działania. Fry-
townica ma głęboki pojemnik, który sprawia, że utrzymanie czystego 
otoczenia wokół frytownicy jest bardzo łatwe.

Silne elementy grzewcze zapewniają szybkie nagrzewanie oleju do 
smażenia, a elektroniczny czujnik temperatury steruje ogrzewaniem. 
W związku z tym możesz być pewny, że olej nie jest zbyt ciepły ani 
zepsuty. Olej o prawidłowej temperaturze - ani zbyt ciepłej, ani zbyt 
zimnej - dłużej zachowuje świeżość i daje najlepsze efekty zarówno w 
kwestii smaku jak i wyglądu przygotowanego jedzenia.

Na wyświetlaczu jest wyświetlana temperatura, którą można zapro-
gramować w formie maksymalnie sześciu różnych programów smaże-
nia - ułatwia to obsługę maszyny, gdy pracownicy mają wiele zamówień 
lub są niedoświadczeni. 

Frytownica Friomat jest łatwa do czyszczenia i łatwa w obsłudze. Moż-
na wyjąć element grzewczy z pojemnika, co pozwala na jego łatwiejsze 
czyszczenie a jeśli to konieczne, element grzewczy można wymienić w 
ciągu zaledwie kilka minut. 

Wydajna i stabilna frytownica szybko smaży frytki, filety rybne, nugget-
sy, spring rollsy itp.

Frytownica z elektronicznym czujnikiem 
temperatury zapewnia szybkie nagrze-
wanie i właściwą temperaturę

Frytkownica Friomat 
FKE 169 EB
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Wymiary zewnętrzne (Szer. x Głęb. x Wys.):
350 x 650 x 335 mm

Pojemnik frytkownica / litr:
1 pojemnik 16 litrów 

Standardowe kosze:
2 x 1/2 

Waga:
30 kg.

Napięcie/moc:
400V / 9kW

Pobór prądu:
13 Amp.

Częstotliwość:
50/60 Hz

Hałas
< 45 db(A)

Funkcjonalność

• Głębokie smażenie w oleju zarówno 
rozmrożonej, jak i zamrożonej żyw- 
ności 

• Szybkie nagrzewanie 

• Mocne elementy grzewcze 

• Możliwość zaprogramowania do sze-
ściu różnych programów smażenia 

• Elektroniczne sterowanie nagrzewa-
nia 

• Model na blat

Akcesoria

• System podnoszenia (sprawdź odd-
zielną kartę produktu) 

• Kosz do głębokiego smażenia 

• Układ elektryczny (dla Norwegii)


