I FRITAS

EXCELÊNCIA EM FRITADEIRAS

Item #:__________

Quantidade: _________

Projeto:______________________________

Produto: Fritadeiras Comercial de Bancada
Elétricas - Zona Fria de Óleo

Modelo: MEC-1

Descritivo:

Sistema Zona Fria de Óleo

Características Standard:
Construída completamente em Aço Inox;
Design de fácil limpeza.
Cestos em arame niquelado;
Pés niveladores em nylon 6.6 de alta
resistência com sistema anti-derrapante;
Ÿ Válvula de esfera para drenagem do óleo
com saída frontal;
Ÿ Configuração de 1 ou 2 Cestos niquelados;
Ÿ Suporte de cestos em Aço Inoxidável
removível para facilitar a limpeza;
Ÿ Resistência de 4,0kW em aço inoxidável
AISI304;
Ÿ Controle de temperatura automático,
eletromecânico.
Ÿ Termostato de segurança;
Ÿ Fácil instalação em tomada padrão de 220V
20A, conforme norma ABNT 14136.
Ÿ Projetada e contruída conforme normas
nacionais e internacionais.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Óleo quente
Resistência
Óleo Frio
Resíduos

Neste sistema os resíduos de alimentos se depositam no
fundo da cuba onde o óleo está a temperatura ambiente,
fazendo com que a fritura destes resíduos pare e assim não são
carbonizadas, degradando o óleo e formando substâncias
cancerígenas. Porém este sistema não isola o gosto dos
alimentos. Esse sistema é indicado para locais onde não existe
muita variação de produtos fritos.

Fritadeira Linha Comercial Zona Fria de Óleo

A fritadeira MEC-1 da Multifritas utiliza os mais modernos conceitos de engenharia e tecnologias
construtivas para fazer equipamentos de alta eficiência energética e grande capacidade
produtiva, obtendo a maior lucratividade possível com alimentos fritos, assim como, uma ótima
qualidade do produto final.
Com uma quantidade de óleo
perfeitamente dimensionada em relação
a potência, se obtem um menor consumo
de energético, por isso possue o menor
custo em Reais por kilo de produto
pronto. Essa economia pode chegar a
mais de 100% em comparação com
outras fritadeiras do mercado.
Sua cuba perfeitamente dimensionada
com uma zona fria profunda aliada ao
controle preciso de temperatura garante
uma maior vida útil ao óleo.
Com resistências completamente
submersas o aquecimento e recuperação da temperatura do óleo se dá de
forma mais eficiente, com menor
consumo de energia.

Modelo: MEC-1

Características Opcionais:
Ÿ Cesto duplo;
Ÿ Tampa removível em aço inoxidável;
Ÿ Link Cap, capa para união de duas ou mais

fritadeiras;
Ÿ Controle eletrônico programável com tela
touchscreen;
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386,00+30,00
-0,00

280,00+30,00
-0,00

270 mm

240 mm

270 mm

470 mm
645 mm

Modelo

N° de Cestos

Tensão

Volume Óleo (L)

MEC-1

2

220V Mono/Bifásico

6-8

Potência Nominal (W)
4.000

Fritadeira Linha Comercial Zona Fria de Óleo

440 mm

Dimensões:

Modelo: MEC-1

Descrição Curta
Fritadeira Comercial Elétrica Multifritas, modelo MEC-1 sistema zona fria de óleo, tensão 220V
Mono/Bifásico - 50/60 Hz, com 2 cestos aramados revestidos em níquel, controle automático de
temperatura eletromecânico com termostato de segurança independente, resistência de 4,0 kW
blindadas em aço inox AISI 304, construída completamente em aço inox reforçado com pés
niveladores em nylon.
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