Oliebollenbakapparaten Giorik
Deze degelijke bakapparaten hebben een zeer korte opwarm tijd. Hierdoor
zal de temperatuur tijdens het bakken nauwelijks dalen, waardoor het produkt
sneller dicht bakt en er een vetarm eindprodukt ontstaat. De apparaten zijn
uitgevoerd met een thermostaat (instelbaar van 90º - 185ºC) een veiligheidsthermostaat en hoofdschakelaar met controlelampjes. Het bovenblad, front
en bekleding is van roestvrijstaal 18/8. De achterkant van het bovenblad
heeft een opstaande rand van 120 mm., voorzien van een ophangbeugel
voor de frituurmand. De vetpan, vormt één geheel met het bovenblad. Er is
een opklapbaar element aangebracht voor eenvoudig schoonmaken. De pan
wordt geleegd via een aan de voorzijde aangebrachte olie-aftapkraan. Deze is
voorzien van een vergrendeling. Door de koude zône, exacte thermostaat en
gemakkelijke vetreiniging blijft de olie langer schoon. Hierdoor beperkt u niet
alleen uw onkosten, maar zal ook de kwaliteit van uw product stijgen.
Prima apparaat voor een prima prijs

Model PFE1814

Elk oliebollenbakapparaat
wordt standaard geleverd met:
• 2 manden
• 1 uitlektafel
Deze kunnen zowel links als
rechts opgehangen worden,
deksel en element beschermings-rooster.
Als opties kunnen
geleverd worden:
• RVS onderstel
• Onderstel op 4 zwenkwielen.

Model PFE2713

Model PFE1814 (9 KW)
Buiten afm. 700 x 580 x 250/320 mm.
(Breedte met uitlektafel 1440 mm.)
Afmeting mand: 630 x 360 x 70 mm.
(Inhoud 21 liter.)
Aansluitwaarde: 400V (3Ph+A+N ) 9 KW.
Kapaciteit ca. 40 oliebollen of 30 beignets.

Model PFE2713 (10 KW)
Buiten afm. 1050x580x250/320 mm.
(Breedte met uitlektafel 2140 mm.)
Afmetingen mand: 970x360x70 mm.
(Inhoud 35 liter.)
Aansluitwaarde: 400V ( 3Ph+A+N ) 10 KW.
Kapaciteit ca. 60 oliebollen of 45 beignets.

Actieprijs
Meerprijs RVS dompelrek

Actieprijs
Meerprijs RVS dompelrek

€ 1.799,00
€ 125,00

(1-1-2017, Prijzen per stuk, exclusief btw, levering franco NL boven € 250,00. Zet- en drukfouten voorbehouden.)
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€ 2.299,00
€ 149,00

