Automatisch een
smetteloze grill
TDR 5 s auto-clean

Profiteer van het automatische reinigings-

Eigenschappen TDR 5 s auto-clean

programma van de TDR auto-clean rotisserie.

Belangrijkste eigenschappen
• Touchscreen-bediening
• Automatisch reinigingssysteem te gebruiken met Fri-Jado Rotisserie
Cleaner
• Het schouwspel van het grillen creëert een ware voedselbeleving in
de winkel en stimuleert impulsaankopen
• 250 programma’s met maximaal 9 bereidingsfases per programma
• Kooktijdcorrectie detecteert en corrigeert afwijkingen tijdens de
bereidingscyclus
• Eindeloze mogelijkheden: gevogelte (delen), varkensbraadstukken,
ribstuk, lam, rosbief, buikspek, gehaktbrood, porchetta en andere
proteïnen
• Optionele Wi-Fi voor het bewaken en beheren van recepten via het
Fri-Jado SmartConnect platform

Het bespaart u elke dag minstens een uur aan
arbeid, omdat het handmatig schoonmaken
van de rotisserie en accessoires tot het
verleden behoort. Uw medewerker kan zijn
waardevolle tijd spenderen aan dat wat écht
telt: uw klanten.
De TDR auto-clean bespaart op zowel operationele als
onderhoudskosten. De grill heeft een verrassend laag
waterverbruik: minder dan 25 liter per reinigingscyclus.
Er is geen gebruik gemaakt van deurrubbers die
regelmatig vervangen moeten worden. De Fri-Jado
Rotisserie Cleaning tablets zijn veilig te gebruiken,
zonder persoonlijke beschermingsmiddelen.
Dankzij de compacte afmetingen past de TDR auto-clean
ongetwijfeld in uw winkel. De rotisserie heeft een open

Standaardeigenschappen
• Geleverd op bijpassend onderstel
• 5 dubbelspitten of V-spitten, 5 manden of rekken
• Rotor voor maximaal 20 kippen (1,2 kg) per cyclus
• USB-aansluiting voor eenvoudige overdracht van gegevens en
programma’s
• Reeks aan accessoires beschikbaar voor de voorbereiding van kip,
kipdelen, ribstukken, enz.
Accessoires
• Dubbelspitten (meegeleverd)
• Multifunctionele manden
• V-spitten
• Kippenrekken

ovenkamer zonder deurrubbers, waardoor de TDR autoclean hetzelfde werkt als traditionele Fri-Jado rotisseries.
Hij bereid krokante en heerlijk sappige kippen die er
smakelijk uit blijven zien.

SmartControl

Automatische reiniging

Dubbele glazen deur

Groot productzicht

TDR 5 s auto-clean

760

885

Afmetingen
Breedte 
Diepte 
Diepte incl. afzuigkap
Hoogte 
Hoogte incl. afzuigkap

885 mm
760 mm
896 mm
1735 mm
2069 mm

Technische gegevens
Nettogewicht 
Brutogewicht
Voltage 
Frequentie 
Vermogen 

180 kg
285 kg
3N~ 400/230 V
50/60 Hz
6.6 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.

technische informatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding op www.frijado.com.

www.frijado.com
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Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere

