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Fritéza na koblihy - automat 
Riehle, Německo 
typ Linie 2000 A / Linie 2000 Touch 
RIEHLE – nejvýznamnější výrobce fritéz a příslušenství pro smažení v Evropě. Fritézy řady Linie 2000 
ukazují aktuální stav moderní techniky smažení.  
Funkce fritézy s automatickým otáčením koblih: Nakynuté klonky na překlapěčích obsluha vyklopí do 
smažícího koše a ponoří do tuku. Spustí program smažení a tlačítkem zavře víko. Pak už je proces doby 
smažení a obracení řízen a prováděn automaticky, bez zásahu obsluhy. Na konci první doby smažení se 
otevře víko a provádí se obracení produktu podle nastaveného programu. Na konci programu smažící 
koš vyjede z tuku a zůstane nad vanou. Tím se sníží vynášení tuku. Pak obsluha přesune odkapávací 
plech, umístěný vedle smažící vany, pod smažící koš, klonky na něj vyklopí a plech přesune zpět.  
Klasický ovládací panel „Linie 2000 A“ má 10 smažících programů, „Linie 2000 Touch“ má dotykový 
ovládací panel a 20 programů. Každý program může mít 4 časy smažení (= 3 automatická obracení). 
Jednotka pro kontrolu tuku upozorní na výměnu po uplynutí naprogramovaných hodin provozu.  
Pro vyšší výkon je možné provedení „Vario“ = druhá fritéza s levým panelem 
na opačné straně odkapávacího stolu, který pak používají společně.  
 

Hlavní znaky: 
 teplotní čidlo pro intervalové spínání rozehřívání  

tuku do 80 °C  
 „teplotní závora“ brání práci s tuhým tukem 
 motorové spouštění a zvedání smažícího koše 
 bezpečnostní termostat, bod spínání 230°C 
 izolovaná vana s výpustným kohoutem, zaoblené 

vnitřní hrany 
 osová vzdálenost laviček překlapěčů a smažícího 

koše je 120 mm 
 posuvný odkapávací plech na výrobky 

 
Volitelná výbava:  

 podstavná kynárna 

 ovládání vlevo 

 provedení „Vario“ 

 

Velikost stroje:  36 koblih 48 koblih 60 koblih 

Množství tuku  34 L / 31 kg 42 L / 39 kg 49 L / 46 kg 

Příkon / připojení 6 kW / 400 V 7,5 kW / 400 V 9 kW / 400 V 

Podstavná kynárna 0,95 kW 0,95 kW 0,95 kW 

Rozměry (š x hl x v) mm 1600 x 990 x 1070 2000 x 990 x 1070 2400 x 990 x 1070 

Výška s otevřeným víkem 1610 mm 1610 mm 1610 mm 

Váha bez tuku / s kynárnou 125 / 156 kg 135 / 178 kg 145 / 223 kg 

Technické údaje 
panel 2000 A panel 2000 Touch 


