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 Projeto  ____________________  
Item nº.  ___________________  
Quantidade  ________________  

 
Modelo E35 
Fritadeira Elétrica 

 

 

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO 
CONSTRUÇÃO 
 
■ Cuba soldada com um acabamento fino e extra 

liso que assegura a fácil limpeza. 
■ Tipo imersão; elementos de aquecimento de 

construção vedada com invólucro em aço inox de 
alta liga. 

■ As fritadeiras são projetadas com um elemento 
fixo de aquecimento para eliminar a migração de 
óleo pelos componentes de pino. Este desenho 
cria um ambiente de trabalho mais seguro ao 
manter os elementos quentes na cuba. 

■ Frente, porta, laterais e resguardo em aço inox. 
■ Válvula de drenagem NPT com passagem livre de 

1¼" para rápida drenagem. 
 
 
 
CONTROLES 

 
■ Termostato elétrico mantém a temperatura 

selecionada automaticamente entre 93°C (200°F) 
e 190°C (375°F). 

■ O interruptor de limite de temperatura desliga com 
segurança todos os aquecedores quando a 
temperatura da fritadeira excede o limite superior. 

ACESSÓRIOS PADRÃO 

 
■ Cuba em aço inox. 
■ Caixa com frente, porta, laterais e resguardo em 

aço inox. 
■ Termostato elétrico com interruptor Liga/Desliga no 

painel frontal. 
■ Uma extensão de dreno. 
■ Uma vareta de limpeza do dreno. 
■ Amostra de limpador de fritadeira. 
■ Dois cestos de igual tamanho. 
■ Suporte removível para cestos para fácil limpeza. 
■ Pés ajustáveis de 15,2 cm (6”). 
 
 
 
OPÇÕES E ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS 
(a um custo adicional) 

 
■ Tampa para cuba 
■ Rodízios ajustáveis de 15,2 cm (6”) 
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Modelo E35 Fritadeira Elétrica 

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES INDIVIDUAIS DA FRITADEIRA 

Área de fritura 
Profundidade de 

cozimento 
Capacidade de óleo 

35,6 x 35,6 cm (14 x 14 pol.) 10,2 cm (4 pol.) 15,9 kg (35 Lbs) 

REQUISITOS ELÉTRICOS 

Amp. Nominais 
Por Linha 
(50/60 HZ) 

 

Monofásico 
(2 cabos + fio terra) 

Trifásico 
(3 cabos + fio terra) 

Trifásico em "Y" 
(4 cabos + fio terra) 

208V 220V 230V 240V 208V 220V 240V 380/220V 400/230V 415/240V 

KW 15,0 13,7 15,0 16,3 15,0 13,7 16,3 13,7 15,0 16,3 

Amp 72,1 62,4 65,2 68,1 41,6 36 39,3 20,9 21,7 22,7 

* Não disponível em conexões de sistemas de alimentação monofásicos. Consulte os códigos elétricos locais 
para o tamanho e instalação de cabos adequados. 

ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA (aproximado) 

Peso para transporte Tamanho (A x P x C) da caixa de transporte 
Volume cúbico para 

transporte 

91 kg (200 Lbs) 114,3 x 48,3 x 91,4 cm (45 x 19 x 36 pol.) 0,5 m
3
 (17.8 ft

3
) 

ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA 
Fornecer Fritadeira Elétrica Pitco Modelo E35. A fritadeira terá elementos de aquecimento do tipo imersão com 
invólucro em aço inox de alta liga. A fritadeira terá um termostato elétrico com interruptor liga/desliga e 
indicador de que está ligada. Cuba em aço inox com acabamento fino e liso e válvula de passagem livre de 
1¼". Fornecer os seguintes acessórios: 

APLICAÇÃO TÍPICA 
Fritura de uma ampla variedade de alimentos em espaço limitado. Fritura que requer uma taxa de produção de 
volume moderado. 

 

POLEGADAS [CM] 

TERMOSTATO 

ELÉTRICO 

CONEXÃO P/ FONTE 

DE ALIMENTAÇÃO 


