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AUTOMATIC SMART COOKING

Tot 50 porties per dag Tot 100 porties per dag

Iedere 3 
dagen

Iedere dag

OLIE VERVERSEN* Iedere 4 dagen

Iedere dag

Iedere 8 maanden

OLIEFILTER (KOUD)

HET SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE

REINIGING VAN DE FRITUURUNIT

MAAK DE CONDENSATIETANK LEEG

VERVANGING VERBRUIKSONDERDELEN
- VOLLEDIG ONDERHOUD –**

Meer dan 100 porties per dag

Iedere dag
Inclusief het invoerelement, het toegangsluik en de uitvoerlade

Iedere 2
dagen

Iedere
dag

Iedere
dag

Iedere dag

Iedere dag

Iedere dag

Iedere 2 dagen

Iedere 6 maanden

* Kan variëren afhankelijk van de kwaliteit van het product en de kwaliteit van de gebruikte frituurolie.
** Het is aanbevolen om dit tussen de 6000 en 8000 gefrituurde porties te doen; dit aantal kan lager zijn wanneer er producten worden bereid die hierop meer invloed hebben, zoals
bijvoorbeeld verse vis.
BELANGRIJK: Alle reinigings- en onderhoudsprocedures dienen te worden uitgevoerd volgens de beschrijving in de QualityFry-gebruikershandleiding.

Productie: continue productie van 12,5 kilogram per uur.
Kleine porties: 250 gram tot maximaal 300 gram
(Afhankelijk van het soort product dat wordt gefrituurd, omdat de 
frituurolie kan overlopen). 
Grote porties: 500 gram tot maximaal 600 gram
(Afhankelijk van het soort product dat wordt gefrituurd, omdat de 
frituurolie kan overlopen). 
Olie capaciteit: Exact 5,5 liter
(gebruik altijd frituurolie met de antischuim-toevoeging  E900).

Bevroren producten:
• Kippenvleugels
• Nuggets
• Kaas-stengels
• Kip-tenders
• Vis-sticks
• Churros
Waarschuwing: afhankelijk van het paneermeel kan er 
meer of minder residu van het product vrijkomen. 
Indien dit het geval is, frituurt u tot maximaal 300 
gram (bij kleine porties) en tot maximaal 600 gram (bij 
grote porties).
• Frietjes
• Bevroren groenten
Waarschuwing: afhankelijk van de dikte van het product 
en afhankelijk van de leverancier, Kan het product het 
volume van de olie / het schuim vergroten. Indien dit 
het geval is, frituurt u tot maximaal 300 gram (bij 
kleine porties) en tot maximaal 600 gram (bij grote 
porties).

Reinigingsprotocol

PRODUCTIE PRODUCTEN

Verse producten
• Vlees en groenten
• Vis (garnalen) 
• Hamburgers
Waarschuwing: bij de bereiding van dit product 
kan (veel) water vrijkomen, het is daarom 
aanbevolen om tot maximaal 250 gram te 
frituren (bij kleine porties) en tot maximaal 
500 gram te frituren (bij grote porties).

• Verse aardappelen
Waarschuwing: bij de bereiding van dit product 
kan (veel) water vrijkomen, houdt u daarbij 
rekening met het totale volume om overlo-
pen te voorkomen. Het is daarom aanbevo-
len om tot maximaal 250 gram te frituren 
(bij kleine porties) en tot maximaal 500 
gram te frituren (bij grote porties).
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Iedere dag
Hoge productie - overweeg een

tweede frituurunit

Iedere dag

Iedere dag

Iedere dag

Iedere 3 maanden

Iedere dag


