
 

 

  دستگاه یمعرف

سرخ کن سرخ کردن سیب زمینی، پیاز، بریانی کردن مرغ و ماهی و ... در رستوران ها و آشپزخانه ها از برای 
ــلی  صــنعتی ــتفاده می گردد. مزیت اص ــتاندارد فظ دح ســرخ کن صــنعتیاس و رجه حرارت روغن در دما اس

  لوگیری از سوختن روغن است. ج

صنعتی   SITاز شــیر کنترلکیلویی اســت و  ٥ لیتری و دارای دو ســبد ٢٠دارای مخزن  شیدپخت سرخ کن 

  استفاده می کنند. کنترل درجه حرارت برای ایتالیایی 

  این سرخ کن دارای شیر تخلیه جهت تخلیه روغن برای سهولت و تعویض روغن است. 

  

ــرخ ــ س طول عمر  یقطعات خود دارا نیباال در ســاخت و همچن تیفیک لیبه دل الیطرح امپر  دپختیکن ش
شد یم ییباال ستوران ها و  یا نهیکه به عنوان گز دهیامر باعث آن گرد نیهم .با ستفاده در ر سب جهت ا منا

  بزرگ مبدل گردد. یفست فود ها

  

  سرخ كن مبله طرح امپريال



 

 

  

  جنس دستگاه

ست دپختیش الیامپرسرخ کن طرح  ستنلس ا ضخامت نگیر  لیاز ورق ا ش ١/٥با  شده و   هیتخل ریساخته 

تواند در  یم یمتماد یباال بوده و سالها اریعمر دستگاه بس لیدل نیباشد. به هم یم لیاز نوع است زیروغن ن
  در رستوران ها و فست فود ها به شما کمک کند.

  

  دستگاه تیظرف

  ب تریل ٢٠: مخزن روغن تیظرف

  گرم لویک ٥ظرفیت سبد: 

  دعد ٢تعداد سبد: 

  

  از سوختن روغن یر یجلوگ

ــرخ کن طرح امپر  در ــ الیس مختلف از  ییکنترل حرارت روغن جهت ســـرخ کردن مواد غذا یبرا دپختیش
سوئ شده است. ا چیترموسات و ترمو  ستفاده  شده تا کاربر بتو تیقابل نیا درجه حرارت روغن را  دیانموجب 

ــوئ نتع ــات در جه حرارت را کنترل کرده و ترموس  شیروغن افزا رتهر زمان که درجه حرا چیکرده و ترموس
هرگز  دپختیکاربر مطمئن خواهد بود که روغن در ســـرخ کن شـــ نی. بنابرادینما یگاز را قطع م انیجر ابدی

  سوزد. ینم

  

  گاز سوز

سوز  ٣ یدارا دپختیش الیسرخ کن طرح امپر  شعل گاز  م
  باشد. یم

  

  حمل و نقل آسان

ــرخ کن طرح امپر  فل شـــونده در ز ٤ یدارا الیس  ریچرخ ق
ست که حمل و نقل آن در مح ستگاه ا شپزخانه ها طید  یآ

 .دینما یسهلئ و آسان م اریرا بس یصنعت

 
  

 تهیه شده در واحد مهندسی شیدپخت


