
Veel zicht op het productDraaiknopUitneembare onderdelenHandmatige bedieningselementen

Belangrijkste eigenschappen
•   Bediening met handmatige instellingen
•  Stel de tijd en temperatuur in en start de rotisserie
•  Tafelmodel: zuinige keuze

Standaardeigenschappen
•  4 dubbelspitten, V-spitten, manden of rekken
•  Rotor voor maximaal 16 kippen (1,2 kg) per partij
•  Bereidingstijd van 75 minuten*
•  Convectie voor gelijkmatige bereiding en stralingswarmte voor een 

egale bruining
•  Aantrekkelijke kwartsverlichting (pulsgenerator)
•  Warmtereflecterende glazen binnendeur
•  Geen water- en afvoeraansluitingen nodig
•  Uitneembare onderdelen voor eenvoudige reiniging
•  Deuren van dubbel glas
•  Constructie van hoogwaardig roestvrij staal, binnen- en buitenzijde

Accessoires
•  Dubbelspitten (meegeleverd)
•  Multifunctionele manden
•  V-spitten
•  Kippenrekken

*  Op basis van 1,0 kg kip; bereidingstijden kunnen verschillen, afhankelijk van de grootte, 
marinade, vulling, enz.

Eigenschappen TG 4De TG 4 bereidt kippen en allerlei soorten 

vleeswaren tot in de perfectie en is ideaal voor 

supermarkten, slagerijen en deli-afdelingen. 

Ondanks zijn veelzijdigheid is de TG 4 zeer 

eenvoudig te bedienen. Stel eenvoudigweg de 

tijd en temperatuur in, en start de rotisserie.

De TG combineert convectie en infraroodstraling, 

waar de Fri-Jado-rotisseries om bekend staan. Door 

dit verwarmingsproces ontstaat een sappig product 

met gelijkmatig bereide, krokante korst; een ware 

smaakbelevenis.

De onderdelen in de bereidingskamer van het roosterspit 

zijn uitneembaar, evenals de vetbak die het vet via een 

klep afvoert. Dit verkort de reinigingstijd, verlaagt de 

arbeidskosten en biedt bedieners de gelegenheid om 

hun kostbare tijd te besteden aan het allerbelangrijkste: 

de bediening van uw klanten.

Duurzame  
kwaliteit voor een
lange levensduur
TG 4
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1 Voedingskabel van 2,2 m
2 Afzuigopening
3 Afstand tot de muur
4 Locatie voor contactdoos

Afmetingen
Breedte  825 mm
Diepte  590 mm
Hoogte  750 mm

Technische gegevens
Nettogewicht  80 kg
Brutogewicht 93 kg
Voltage  3N~ 400/230 V
Frequentie  50/60 Hz
Vermogen  5,2 kW
Capaciteit 16 kg

Specificaties en technische gegevens 
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.

Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere 

technische informatie verwijzen wij u naar de installatie- 

handleiding op www.frijado.com.


