Fribergs - Rostfritt för hygienisk
och hållbar storköksutrustning!
Svensktillverkade produkter för eﬀektiv och ekonomisk matberedning!

Fribergs Kokgryta FHP
Den robusta kokgrytan för industribruk

PanoCopter®-grytan för anslutning
till extern ångcentral
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkel att hantera.
Snabb uppvärmning.
Mantelkylning, extra tillval.
Stjälpning med vattenhydraulik.
Hygienisk, inga oåtkomliga skrymslen.
Helt i rostfritt.
Högstjälpande.
Rostfritt delat gallerlock.

• Svängbar utkastarpip på grytpelare för kallt
och varmt vatten.
• Volymer: 1000, 800, 700, 600, 500, 400, 300,
200 och 100 liter.
• Servicevänlig.
• Monteras på ingjutna fundament.
• Levereras med eller utan omrörare.
• Snabbfäste för omrörare, extra tillval.

ISO 9001
Certifierad
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Rejäl • Snabb • Driftsäker • Pålitlig • Kraftfull • Slitstark

Enkel hantering

Kylning – tillval

Ångpådrag, kondensavledning och vattenpåfyllning
regleras manuellt med rejäla spakar. Stjälpning manövreras med kabelförsett fjärrdon.
Det rostfria gallerlocket kan reglas i uppfällt läge via
mekanisk spärr.

Grytan kan utrustas med mantelkylning. Kylvatten
släpps på manuellt efter slutförd kokning. Kärlets stora kylande ytor ger en effektiv kylning som påskyndas
ytterligare om man använder omröraren samtidigt.

Snabb uppvärmning
Energisnål produktion

Fribergs ånggryta FHP utrustas med en kraftfull
omrörare monterad på överliggande balk på gryta.
Blandarens reversibla rotation är steglöst reglerbar
mellan 5 och 60 rpm. Blandningsverktyg med plastskrapor tillsammans med strömningsstörare ger effektiv blandning och förhindrar vidbränning.
Omrörarens manöverdon är samlade i ett manöverskåp. Snabbfäste med låsning för losstagning omrörare, extra tillbehör (telfer ingår ej).

Den mycket snabba uppvärmningen medför utöver
energi- och tidsbesparing, bättre matkvalitet och
mindre näringsförluster.

Hygienisk
Grytan och det fastmonterade blandarverktyget rengöres med högtryckstvätt. Grytpelarnas sidoplåtar är
löstagbara, pelarna är in- och utvändigt spolbara.

Servicevänlig
Fribergs FHP är konstruerad med generös hänsyn tagen till servicetillgänglighet. Samtliga ingående komponenter kan med enkla handgrepp göras synliga för
inspektion och service.
FHP-grytorna levereras på transportställningar som
återköpes av Fribergs.

Omrörare – tillval

Anslutningsinformation
Fribergs gryta FHP anslutes till extern ångcentral/
ångpanna, anslutn. dim. 1" (25), ångtryck 1,5-3 bar
Kondensavledning, anslutning ¾" (20).
Kallt och varmt vatten, anslutning ¾" (20).
För styrning av pneumatiska ventiler vid stjälpning,
tryckluft, anslutningsdim. 8mm, tryck 4-5 bar.
Elanslutning 3N400V+PE, 25A.
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Fribergs FHP
En hållbar
investering i Er
industrimiljö

Garanti: 1 års garanti
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1010 1510 725
880 1380 760
700 1200 730
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Volym
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Måttuppgifter
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mm mm mm
1500 2000 580
1375 1875 640
1300 1800 680
1200 1700 730
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Rätt till ändringar förbehålles

