
المعدات الضروریة لطھي منتجات فرید تشیكن

وحدات حفظ الحرارة: ماكینات الضغط:  

عند اختیار "مقالة الضغط" ، ھناك 
بعض النقاط التي یجب أن تؤخذ بعین 
األعتبار كعدد الزبائن المحتمل ومكان 

المطعم والبنیة التحتیة للطاقة

ھي جھاز مھم جدا من أجل تقدیم خدمة 
سریعة وقیاسیة للزبائن ألنھا تقوم بحفظ 

المنجات طازجة لمدة ساعتین تقریباو 
كمان یجب األخد بعین األعتبار مكان 
العمل والمساحة المتوفرة عند إختیار 

ھذه الماكینة

عند تغمیس قطع الدجاج في الصلصة ثم 
وضعھا في الدقیق بعد ذلك و مع تكرار 

العملیة تتشكل في الدقیق تلبدات و تكتالت 
غیر مرغوب فیھا قد تسبب تغییرا في 

النكھة, وحدة التبھیر تقوم بكل العمل في 
وقت واحد فھي تغمس الدجاج في الصلة 
ثم تدخلھ في الدقیق باإلضافة إلى قیامھا 

بغربلة الدقیق بشكل دوري

إختر ماكینة الضغط التي تناسبك:

المواصفات التقنیة

كونھا مصنوعة من ستانلس ستیل بالكامل بدءا  
من الھیكل الخارجي إلى الخزان والغطاء ما 

یجعل عملیة التنظیف اسھل لجمیع بقایا الطبخ 
طوال الیوم. إن التحكم الترموستاتي في درجة 

الحرارة ، وصمام الضغط الدوار ، ومعادل 
الضغط اللولبي ، والمؤقت الكھرومیكانیكي 

المدعوم بآلیات التحذیر السمعي البصري 
المدمجة ، جمیعھا تجعل ھذه المعدات سھلة 

 االستخدام واكثر أمانا

الـطـاقـة الـكـھـربـائـیـة

380 V 
15 kW 

50 - 60 hz

الــقــیــاســات - مـلـم

W: 470 
D: 1020 
H: 1160

ســعــة الــخــزان

45 lt

ســعــة الــزیــت

25 lt

قــدرة الــقــلــي

5,5 kg per 8 min.
40 kg per hour

الــوزن التوصیات

150 kg

وحدة التبھیر أو إضافة 
البھارات و الصلصة:

المواصفات التقنیة

كونھا مصنوعة من ستانلس ستیل بالكامل بدءا  
من الھیكل الخارجي إلى الخزان والغطاء ما 

یجعل عملیة التنظیف اسھل لجمیع بقایا الطبخ 
طوال الیوم. إن التحكم الترموستاتي في درجة 

الحرارة ، وصمام الضغط الدوار ، ومعادل 
الضغط اللولبي ، والمؤقت الكھرومیكانیكي 

المدعوم بآلیات التحذیر السمعي البصري 
المدمجة ، جمیعھا تجعل ھذه المعدات سھلة 

ً االستخدام واكثر أمانا

الـطـاقـة الـكـھـربـائـیـة

220/240 - 380 V 
6 kW 
50 Hz

W: 440 
D: 710 

H: 1200
33 lt

الــقــیــاســات - مـلـم ســعــة الــخــزان ســعــة الــزیــت

14 lt

قــدرة الــقــلــي

4 kg per 8 min. 

الــوزن

65 kg

التوصیات

المواصفات التقنیة

كونھا مصنوعة من ستانلس ستیل بالكامل بدءا 
من الھیكل الخارجي إلى الخزان والغطاء ما 

یجعل عملیة تنظیفھا اسھل. إن التحكم 
الترموستاتي في درجة الحرارة ، وصمام 

الضغط الدوار ، ومعادل الضغط اللولبي ، 
والمؤقت الكھرومیكانیكي المدعوم بآلیات 

التحذیر السمعي البصري المدمجة ، جمیعھا 
تجعل ھذه الماكینة سھلة االستخدام واكثر أماناً.

التحكم في قالیة الضغط الصغیرة وفلترة الزیت 
ً تتم یدویا

الـطـاقـة الـكـھـربـائـیـة

220/240 - 380 V 
4 kW 

50 - 60 Hz

G: 445 
D: 625 
Y: 500

20 lt

الــقــیــاســات - مـلـم ســعــة الــخــزان ســعــة الــزیــت

8 lt

قــدرة الــقــلــي

3 kg per 8 min. 
25 kg per hour.

الــوزن

25 kg

التوصیات

إختر وحدة حفظ الحرارة التي تناسبك:

الـسـعــة الــوزن الـطـاقـة الـكـھـربـائـیـة الـقـیـاسـات - مـلـم التوصیات

10 kg 38 kg
220 - 240 V 

1,7 kW
50 - 60 Hz

W: 860
D: 610 
H: 480

نوصي بھا لمن یتراوح عدد 
زبائنھ من ٥٠ إلى ١٥٠ یومیا

الـسـعــة الــوزن الـطـاقـة الـكـھـربـائـیـة الـقـیـاسـات - مـلـم التوصیات

20 kg 52 kg
220 - 240 V 

3,4 kW
50 - 60 Hz

W: 860 
D: 610 
H: 810

نوصي بھا لمن یتراوح عدد 
زبائنھ من ٥٠١ إلى ٣٥٠ یومیا

الـسـعــة الــوزن الـطـاقـة الـكـھـربـائـیـة الـقـیـاسـات - مـلـم التوصیات

30 kg 105 kg
220 - 240 V 

3,8 kW
50 - 60 Hz

W: 1205 
D: 610 
H: 810

نوصي بھا لمن یتراوح عدد 
زبائنھ من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ یومیا

إختر وحدة التبھیر التي تناسبك (إختیاري): 

لمواصفات التقنیة الـــقـــدرة الـــوزن الــطــاقــة الــكــھــربــائــیــة الــقــیــاســات التوصیات

تتمیز بمعالجة عملیة واقتصادیة مع 
ھیكل فوالذي مقاوم للصدأ (ستانلس 
ستیل) ، وآلیة غربلة الدقیق ، وآلیة 

تجمیع الكریات ، ونظام توقف 
المحرك عن العمل في حاالت 

الطوارئ

5 kg per min
220 V 

0,18 kW
50 Hz

50 kg
W: 930 
D: 700 
H: 800

عند تغمیس قطع الدجاج في الصلصة ثم 
وضعھا في الدقیق بعد ذلك و مع تكرار 

العملیة تتشكل في الدقیق تلبدات و 
تكتالت غیر مرغوب فیھا قد تسبب 
تغییرا في النكھة, وحدة التبھیر تقوم 

بكل العمل في وقت واحد فھي تغمس 
الدجاج في الصلة ثم تدخلھ في الدقیق 

باإلضافة إلى قیامھا بغربلة الدقیق بشكل 
دوري

جسم وحوض غیر قابل للصدأ
غطاء ألمنیوم

تحكم حرارة ثرموستاتي
تحكم في الضغط

فلترة زیت أوتوماتیكیة
لوحة تحكم رقمیة
شاشة (٢٤*١٢٨)

PT-100 حساس حرارة
وضع األستعداد

خمسة برامج طھي مختلفة
منبھ طوارئ ضوئي وصوتي

جسم وحوض غیر قابل للصدأ
غطاء ألمنیوم

تحكم حرارة ثرموستاتي
تحكم في الضغط

فلترة زیت أوتوماتیكیة
لوحة تحكم رقمیة
شاشة (٢٤*١٢٨)

PT-100 حساس حرارة
وضع األستعداد

خمسة برامج طھي مختلفة
منبھ طوارئ ضوئي وصوتي

جسم وحوض غیر قابل للصدأ
غطاء ألمنیوم

تحكم حرارة ثرموستاتي
صمام أمان

مؤقت زمن الكیترومغناطیسي
سخان داخلي

منبھ طوارئ ضوئي وصوتي
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