
PFE-500

Drukfriteuse elektrisch met 1 vat

Henny Penny heeft meer dan 50 jaar geleden de eerste drukfriteuse voorgesteld.

Frituren onder druk maakt lagere baktemperaturen mogelijk, verlengd de olielevensduur en verkort de baktijd.

Door de hogere druk worden ook veel meer natuurlijke sappen bewaard en is er minder olie-absorptie in 

het product.

De Henny Penny PFE-500 elektrische drukfriteuse heeft een zeer snelle temperatuur recovery door de zeer

efficiënte verwarmingselementen.

Het gepatenteerde sluit- en kleurgecodeerde spindel maakt het eenvoudig om iedere keer perfect de bakkuip

af te sluiten.

De ingebouwde filter zorgt voor een zeer snelle filtering, zonder pompen, pannen, darmen of gevaarlijke

situaties.

Technische gegevens :

* Gepatenteerd sluitsysteem met kleurcode

* Zware inox bakkuip met 7 jaar garantie.

* Vierkante bakkuip bevordert turbulenties voor gelijkmatig bakken.

* Hoog rendement heating elements.

* Koude zone onder de branders.

* Hi-limit beveiliging.

* Ingebouwde filter.

* Het aluminium deksel lis licht en makkelijk te hanteren.

* Condensatie afvoerkanaal onder het deksel.

* Eenvoudige mandplaatsing.

* 4 wielen waarvan 2 vergrendelbaar.

* Computron 1000, programmeerbaar, led-, time- en temperatuurdisplay.

Opties :

* Computron 8000.

* 1 grote mand per kuip.

* 1 mand met 4 lagen.

* Karretje voor oliefilterpan (1 vat).

* Filterenveloppen.

* Olie afvoerkar FS 200.

* Aansluiting oliespoelslang.

* Oliespoelslang.



Omschrijving
Prijs       

excl. btw
Aantal Totaal

PFE-500  Drukfriteuse elektrisch met 1 vat € 13.950,00 1 € 13.950,00

Computron 8000 op 1 vat € 1.920,00 1 € 1.920,00

1 grote mand per vat + handvat (art. 19501) (prijs per stuk) € 260,00 € 0,00

1 mand met 4 lagen + handvat (art. 63039) (prijs per stuk) € 645,00 1 € 645,00

Enkel handvat (art. 19502) (prijs per stuk) € 66,00 € 0,00

Olie afvoerkar FS 200 € 2.100,00 € 0,00

Karretje voor oliefilterpan (1 vat) (art. 03343) € 293,00 € 0,00

Oliespoelslang (art. 24904) € 510,00 € 0,00

Aansluiting oliespoelslang € 129,00 € 0,00

Directe aansluiting voor centraal olie afvoersysteem € 1.002,00 € 0,00

Muurbevestigingskit (art. 03156) € 72,00 € 0,00

Borstelreinigingset (art. 14738) € 106,00 1 € 106,00

PHT Filterenveloppen 100 stuks  (art. 12102) € 131,00 1 € 131,00

Prime Filter Powder 10 kg (art. 12088) € 116,00 1 € 116,00

Beschermhandschoenen (art. 12072) € 45,00 1 € 45,00

€ 16.913,00

33,00% € 5.581,29

€ 11.331,71

Korting enkel geldig mits strikt correcte opvolging van de betalingsvoorwaarden.

Prijzen opties enkel geldig in globaal pakket met toestel.

Offerte 14 dagen geldig in functie van dollarkoers.

Prijs excl. btw

PFE-500  Drukfriteuse elektrisch met 1 vat

Totaal prijs excl. btw

Korting mits correcte betaling


