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

Kokgryta FPB

Den robusta basic-grytan för restaurang och storkök
Många storlekar:

Storlekar från 30 upp till 300 liter.

Effektiv värme:
Högeffektiv värme med elektroder.
Energieffektivt, hållbart och snabbast!

Funktioner:

Enkelt handhavande med tryckknappar,
regulator m.m.

Fribergs FPB, en enkel kokgryta
med energieffektiv elektrodvärme.

Söker ni en mindre gryta med enklare
funktioner, då är FPB grytan för er!
Många valbara kompakta storlekar, alla med de
viktigaste funktionerna.

TILLBEHÖR

Spolslang för rengöring
Silplåtar
Mobila stativ och hjulstativ
bottenavtappning med kran
Anslutning till externånga
Finns även med elementuppvärmning

Rejälare • Snabbare • Driftsäkrare • Kraftfullare • Slitstarkare
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Fribergs FPB - PanoBasic. Enkla funktioner och
handhavande förpackat med bästa prestanda!
Varför köpa fler funktioner än man har behov av?
Denna grytan har det viktigaste; värme med
digital reglering, supersnabb och energieffektiv
elektroduppvärmning.
Automatisk kylning, elektrisk tippning och
smidigt genomskinligt lock.
Effektivt isolerad gryta för bästa arbetsmiljö.
Denna gryta är enkel att jobba med och att
underhålla, rengöra
Finns som singel eller flerställ.

En kvalitetsgryta för dig som ställer krav på hög kapacitet,
låg energiförbrukning och bästa tänkbara köksergonomi.
• Eluppvärmning genom vårt patenterade
ångalstringssystem.
• Elstjälpning.
• Inner- och yttermantel i rostfritt material.
• Vridbar utkastarpip för kallt vatten på grytkant.
• Digital temperaturvisning av inställd och aktuell
temperatur.
• Automatisk temperaturreglering med ±1°C
noggrannhet.
• Mantelkylning.
• Transparent, lagrat lock av Lexan.
• Välisolerad yttermantel som ej blir varmare än 35°C vid
omgivningstemperature 20°C.
• Engreppsblandare med slang och spolmunstycke för rengöring av gryta
och dess omgivning.
• Grytorna bultas fast i golv. Fristående benställning finns som tillval.
• Grytorna finns i volymerna 300, 200, 150, 100, 70, 50, 40 och 30 liter.
• Grytorna kan monteras ihop till enkel-, par-, trippel- eller flerställ.
Utförande i övrigt enligt vår standard.

TILLBEHÖR
•
•
•
•

Mätsticka.
Silplåt.
Tömningsplåt.
Ingjutningsram.

TEKNISKA DATA / MÅTTSKISSER

Djup

Höjd

Önskas mer information står vi gärna till er tjänst. Önskas
exempel på par-, trippel- eller flerställ, kontakta oss på
Fribergs Verkstäder per telefon, fax eller e-post.

Bredd

910
* **
* Service/säkerhetsavstånd

TEKNISKA DATA / MÅTTUPPGIFTER I MM
Gryta
Beteckning

Volym
(liter)

Diameter
(ø mm)

Effekt
(kW)

Säkring
(A)

Dimension
(BxDxH mm)

Tipp avstånd till
vägg** (mm)

FPB300

300

900

55

100

1600 x 1240 x 900

420

FPB200

200

800

45

80

1500 x 1140 x 900

325

FPB150

150

750

35

63

1450 x 1080 x 900

280

FPB100

100

650

32

63

1350 x 980 x 900

160

FPB70

70

500

18

35

1200 x 1005 x 900

0

FPB50

50

500

15

35

1200 x 1005 x 900

0

FPB40

40

400

15

35

1100 x 950 x 900

0

FPB30

30

400

15

35

1100 x 950 x 900

0

Garanti: 1 års garanti

Alla modeller är

-märkta

Rätt till ändringar förbehålles

