
Modular Cooking
2 bassänger - 7+7 liter, gas. Inkl.

2st korgar 210x260x105mm
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285763 (SFRG700) 2 bassänger - 7+7 liter, gas.
Inkl. 2st korgar
210x260x105mm

Fritös (12,5kW) i bänkmodell med hög bakkant och 2 bassänger med
en kapacitet på 7+7 liter, för användning med naturgas.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)
Hygienutförande med rundade kanter för enklare rengöring
Pressad bassäng i rostfritt stål (AISI 304) med expansionszon
Termostatreglerad temperatur för varje bassäng från +90°C till +185°
C
Säkerhetstermostat
Automatisk piezotändning
Tändsäkring och pilotlåga
Oljedränering via en kran och slang på framsidan av enheten
Levereras med 2 fritöskorgar (7L)

Huvudfunktioner
• Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage

eller konsolsystem.
• V-formade baljor (deep drawn).
• Baljornas insida har rundade hörn för enkel rengöring.
• Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max

185 °C.
• Släckskyddsmekanism på varje brännare.
• Termostat för överhettningsskydd som standard på

alla enheter.
• Olja töms ut genom en kran på baljornas framsida.
• Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt

underhåll.
• Piezo-tändning för extra säkerhet.
• Gasprodukt som levereras för användning med

naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken
levereras som standard.

• Kapslingsklass IPX 4.
• Två högeffektiva brännare (6,25 kW) i rostfritt stål med

släckskyddsmekanism på baljans utsida.

Konstruktion
• Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-

behandling.
• 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
• Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen

där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör
• 2 av Extra korg för fritös PNC 285795

Övriga Tillbehör
• Extra korg för fritös PNC 285795

❑

• Profil för sammanfogning PNC 285798
❑
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Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2019.02.26

Front

Sida

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

Gas
Gas, effekt:

285763 (SFRG700) 12.5 kW 
Gasintag: 1/2" 
Gas - Naturgas - Tryck: 7" w.c. (17.4 mbar) 
Gas - Gasoltryck: 11" w.c. (27.7 mbar) 

Viktig information
Yttermått, bredd 700 mm 
Yttermått, höjd 300 mm 
Yttermått, djup 600 mm 
Nettovikt: 37 kg 
Fraktvikt: 40 kg 
Frakthöjd: 560 mm 
Fraktbredd: 760 mm 
Fraktdjup: 700 mm 
Fraktvolym: 0.3 m³ 
Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt
som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150
mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas. 


