
MEEST VERKOCHTE FRITEUSES 
WERELDWIJD  

Wij importeren Frymaster friteuses rechtstreeks uit de VS. 

Fotografielaan 14 

2610 Antwerpen (Wilrijk) 

Industriepark Terbekenhof 
T. +32 (0) 3 - 825 55 77 

F. +32 (0) 3 - 825 37 02 
 
 

sales@engelen-heere.be 

service@engelen-heere.be 

administratie@engelen-heere.be 

finance@engelen-heere.be 

Ontdek ons volledig gamma 
op onze website: 

www.engelen-heere.be 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 

FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 76 x 118 cm 
tot 
200 x 76 x 118 cm 

20,5kW 
per unit 

Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  

GAS ELEKTRISCH 

FQ SERIE — BATTERIJ — GASFRITEUSE 

Filterquick Controller 

FQ SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm 
tot 
200 x 80 x 115 cm 

14kW 
per unit 

Dumpstation,       
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

35 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

Filterquick Controller 

Frituurmandjes 

Mandjeshouder 
met handvat 

Mandjeshouder Rack type            
mandjessteun 

Infraroodlamp voor 
dumpstation 

VERRIJDBARE FILTERSYSTEMEN / AFVOERBAK + ACCESSOIRES 

Mandjeshanger Visschep & schuim-
spaan voor vis 

Dienblad voor bezinksel 

Dienblad voor bezinksel 
(MJCF) 

Deksel Staaf voor reiniging Kip/visplaat 

 

Frymaster friteuses zijn de meest verkochte wereldwijd!    
www.frymaster.com 

SDU50—Verrijdbare af-
voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 

25 liter olie  

PF50—Verrijdbare filter 

Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
vensduur van de olie verlengd. 

25 liter olie 
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KOELTECHNIEK - FAST FOOD - HORECA APPARATUUR
SINDS 1960
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WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

Open inox kuip.
Met diepe koude zone  

5 jaar garantie op lekken.

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen voor  

50% meer warmteoverdracht

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt  

u het juiste eindresultaat.

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

Footprint filtersysteem voor gas-friteuses, 
voor maximaal 6 stuks.

Footprint filtersysteem voor elektrische 
friteuses, voor maximaal 6 stuks.

Filtermagic filtersysteem or zowel gas 
als elektrisch, voor maximaal 6 stuks.

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd. U vindt Frymaster 
friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele andere eetgelegenheden.
Frymaster friteuses zijn leverbaar op gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open inox 
kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit komt 
zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager aantal 
lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken in de kuip.
Frymaster high efficiency gas- en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al 
reageert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 à 
10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw capaciteit 
verhogen.
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat.
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij het 
neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met:
♦ Computermagic:
 Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.
 Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.
 Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.
 De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan.
 Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.
 In de computer is een uitkookcyclus voorzien.
 Er kunnen tot 12 programma’s geprogrammeerd worden.
♦ Filtermagic of Footprint filtersyteem:
 Door gebruik te maken van Filtermagic of Footprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een aanzienlijke 

kostenbesparing oplevert.
 Volledig automatisch en eenvoudig in bediening.
 Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.
 Filteren kan de levensduur van uw olie verdubbelen.
 Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses.
Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.
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WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie
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WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie
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WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie
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MEEST VERKOCHTE FRITEUSES 
WERELDWIJD  

Wij importeren Frymaster friteuses rechtstreeks uit de VS. 

Fotografielaan 14 

2610 Antwerpen (Wilrijk) 

Industriepark Terbekenhof 
T. +32 (0) 3 - 825 55 77 

F. +32 (0) 3 - 825 37 02 
 
 

sales@engelen-heere.be 

service@engelen-heere.be 

administratie@engelen-heere.be 

finance@engelen-heere.be 

Ontdek ons volledig gamma 
op onze website: 

www.engelen-heere.be 
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 76 x 118 cm 
tot 
200 x 76 x 118 cm 

20,5kW 
per unit 

Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  

GAS ELEKTRISCH 

FQ SERIE — BATTERIJ — GASFRITEUSE 

Filterquick Controller 

FQ SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm 
tot 
200 x 80 x 115 cm 

14kW 
per unit 

Dumpstation,       
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

35 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

Filterquick Controller 

Frituurmandjes 

Mandjeshouder 
met handvat 

Mandjeshouder Rack type            
mandjessteun 

Infraroodlamp voor 
dumpstation 

VERRIJDBARE FILTERSYSTEMEN / AFVOERBAK + ACCESSOIRES 

Mandjeshanger Visschep & schuim-
spaan voor vis 

Dienblad voor bezinksel 

Dienblad voor bezinksel 
(MJCF) 

Deksel Staaf voor reiniging Kip/visplaat 

 

Frymaster friteuses zijn de meest verkochte wereldwijd!    
www.frymaster.com 

SDU50—Verrijdbare af-
voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 

25 liter olie  

PF50—Verrijdbare filter 

Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
vensduur van de olie verlengd. 

25 liter olie 
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WIE IS FRYMASTER ?  

Frymaster produceert sinds 1935 friteuses en is tot op heden de meest verkochte friteuse wereldwijd.  
U vindt Frymaster friteuses in vele fastfood-zaken, bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, overheidsinstanties en vele 
andere eetgelegenheden.  

 
Frymaster friteuses zijn leverbaar in gas (aardgas/propaan) of elektrisch. De gas friteuses zijn uitgerust met een open 
inox kuip, zonder vlampijpen. Hierdoor is het veel gemakkelijker om uw friteuse goed te onderhouden en reinigen. Dit 
komt zowel de hygiëne en veiligheid ten goede. Een ander voordeel van deze open inox kuip is het beduidend lager 
aantal lasnaden waardoor Frymaster een garantie geeft van 5 jaar op lekken. 

 
Frymaster high efficiency en elektrische friteuses hebben de elektronische thermostaat centraal in de kuip, die al rea-
geert op een temperatuurschommeling van 1°C. Dit is tegenstelling tot traditionele thermostaten die pas reageren na 8 
à 10°C. Frymaster friteuses hebben dus een aanzienlijk kortere baktijden en kunnen daarom tijdens de piekuren uw 
capaciteit verhogen.  

 
Alle friteuses zijn voorzien van een veiligheidsthermostaat. 

 
Frymaster friteuses hebben een ruime kuip met een grote inhoud, dit voorkomt een grote daling van de temperatuur bij 
het neerlaten van de gevulde mandjes en zorgt voor een beter onderdompeling.  

 
Frymaster friteuses kunnen uitgerust worden met: 

 Computermagic:  

  Het aantrekken van hooggeschoold personeel om het bakproces te controleren is overbodig.  

  Beduidend minder training en opleidingen van uw personeel.  

  Zorgt telkens weer voor een perfect gefrituurd eindproduct.  

  De ingestelde tijd voor een bepaald product wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid ervan. 

  Een constante kwaliteit van de frituurbereidingen zorgt voor een trouw cliënteel.  

  In de computer is een uitkookcyclus voorzien.  

  Er kunnen tot 12 programma's geprogrammeerd worden.  

 Filtermagic of foorprint filtersyteem: 

  Door gebruik te maken van Filtermagic of Foorprint heeft uw olie een veel langere levensduur, wat een 
 aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

  Ze zijn volledig automatisch en eenvoudig in bediening.  

  Het filteren van de olie gebeurt op werktemperatuur en neemt slechts 3 tot 5min in beslag.  

  Filteren kan de levensduur van uw  olie verdubbelen.  

  Dit systeem kan gekoppeld worden aan maximum 6 friteuses. 

 

Het is mogelijk om friteuses samen te bouwen tot één batterij.  
Het is mogelijk de friteuses uit te rusten met automatische mandjesliften.  
 

DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE FOODSECTOR. 

Open inox kuip. 
Met diepe koude zone 

7 jaar garantie op lekken. 

Kantelbare vlakke elektrische 
verwarmingselementen zorgen 

voor 50% meer warmteover-
dracht 

FULL POT SPLIT POT 

Computermagic, instelbaar voor 
verschillende producten. Zo krijgt 

u het juiste eindresultaat. 

Footprint filtersysteem voor gas-
friteuses, voor maximaal 6 stuks. 

 

Foorprint filtersysteem voor 
elektrische friteuses, voor 

maximaal 6 stuks. 

Filtermagic filtersysteem voor 
zowel gas als elektrisch, voor 

maximaal 6 stuks. 

MJ35 — GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Open pot design is zeer makkelijk te reinigen & bedienen.  
√ Met diepe koude zone. 
√ Leverbaar in aard-of propaangas. 
 

MJ50 — GASFRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

20 liter 
in inox 

40 x 71 x 105 cm 22 kW Wielen, dumpstation 30 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Open pot friteuse, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Ook leverbaar met Filtermagic, in batterijvorm.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit  

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 118 cm 28,5 kW Mandjeslift, computer, 
wielen, dumpstation, 
visplaat 

38 kg diepgevroren 
frieten per uur 

H55 — TURBO GASFRITEUSE 

H55-2 SPLITPOT — TURBO GASFRITEUSE 

√ Open pot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 23,4 kW Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

45 kg diepgevroren 
frieten per uur 

√ Splitpot friteuse op wielen, leverbaar in aard-of propaangas. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking.  
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 

40 x 75 x 116 cm 12 kW (x2) Mandjeslift, computer, 
dumpstation, filtersysteem 

22,5 kg diepgevroren 
frieten per uur (x2) 

MJCF — GAS — Speciaal ontworpen voor grote collectiviteiten 
√ Open pot friteuse met/zonder filtersysteem. 
√ Standaard met Millivolt controller. 
√ Geen vlampijpen  
√ Grotere mandjes. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

40 liter 
in inox 

53 x 101 x 118 cm 44 kW Computer, visplaat, 
smeltcyclus,        

70 kg diepgevroren 
frieten per uur 

RE SERIE — ELEKTRISCHE FRITEUSE 
√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

RE SERIE SPLITPOT — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 14kW 
17kW  
22kW 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Footprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

√ Hoge efficiëntie friteuse. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

FPRE SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

12,5 liter (x2) 
in inox 
5 jaar garantie 

40 x 80 x 115 cm 7kW (x2) 
8,5kW (x2) 
11kW (x2) 

Mandjeslift, computer, 
wielen, Filtermagic/
Foorprint, dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

FMJ50 — BATTERIJ — GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 4 kuipen. 
√ Geen vlampijpen. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verminderd het leegkoken van het sodawater. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Uitvoering met Master Jet brander systeem.  
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 118 cm 
tot 
160 x 80 x 118 cm 

28,5kW  
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, visplaat, 
filtersysteem 

38kg/unit           
diepgevroren frieten 
per uur 

FH55 — BATTERIJ — TURBO GASFRITEUSE 
√ Open pot batterij friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller. 
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Geen vlampijpen & geen waakvlam, maar met infraroodbranders. 
√ Laag gasverbruik 33% lager dan conventionele gasfriteuses. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Elektronische ontsteking & -thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Automatische smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Uitkookfunctie, verhindert het leegkoken van het sodawater. 
√ Voltage: 230/1/50hz 
 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 75 x 115 cm 
tot 
240 x 75 x 115 cm 

23,4kW 
per unit 

Mandjeslift, computer, 
dumpstation, splitpot, 
filtersysteem 

45kg/unit            
diepgevroren frieten 
per uur 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

Watt low vlakke        
warmte elementen 

√ Hoge efficiëntie friteuse op wielen. 
√ Standaard met Digitale controller.  
√ Vanaf 2 tot 6 kuipen. 
√ Vlakke warmte elementen, zorgen voor betere warmteoverdracht. 
√ De elementen zijn kantelbaar, wat reinigen vereenvoudigd. 
√ Met diepe koude zone.  
√ Standaard met smeltcyclus, langzame opwarming van de olie. 
√ Elektronische thermostaat, reageert al vanaf 1°C. 
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit per unit 

25 liter/unit 
in inox 
5 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm  
tot 
240 x 80 x 115 cm 

14kW/unit 
17kW/unit 
22kW/unit 

Mandjeslift, computer, 
filtersysteem, splitpot, 
dumpstation 

14kW: 35kg/uur 
17kW: 40 kg/uur 
22kW: 50 kg/uur 

 

√ Geen elektrische aansluiting nodig.

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

5 jaar garantie

MEEST VERKOCHTE FRITEUSES 
WERELDWIJD  
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 76 x 118 cm 
tot 
200 x 76 x 118 cm 

20,5kW 
per unit 

Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  

GAS ELEKTRISCH 

FQ SERIE — BATTERIJ — GASFRITEUSE 

Filterquick Controller 

FQ SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm 
tot 
200 x 80 x 115 cm 

14kW 
per unit 

Dumpstation,       
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

35 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

Filterquick Controller 

Frituurmandjes 

Mandjeshouder 
met handvat 

Mandjeshouder Rack type            
mandjessteun 

Infraroodlamp voor 
dumpstation 

VERRIJDBARE FILTERSYSTEMEN / AFVOERBAK + ACCESSOIRES 

Mandjeshanger Visschep & schuim-
spaan voor vis 

Dienblad voor bezinksel 

Dienblad voor bezinksel 
(MJCF) 

Deksel Staaf voor reiniging Kip/visplaat 

 

Frymaster friteuses zijn de meest verkochte wereldwijd!    
www.frymaster.com 

SDU50—Verrijdbare af-
voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 

25 liter olie  

PF50—Verrijdbare filter 

Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
vensduur van de olie verlengd. 

25 liter olie 
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 76 x 118 cm 
tot 
200 x 76 x 118 cm 

20,5kW 
per unit 

Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  

GAS ELEKTRISCH 

FQ SERIE — BATTERIJ — GASFRITEUSE 

Filterquick Controller 

FQ SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm 
tot 
200 x 80 x 115 cm 

14kW 
per unit 

Dumpstation,       
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

35 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

Filterquick Controller 

Frituurmandjes 

Mandjeshouder 
met handvat 

Mandjeshouder Rack type            
mandjessteun 

Infraroodlamp voor 
dumpstation 

VERRIJDBARE FILTERSYSTEMEN / AFVOERBAK + ACCESSOIRES 

Mandjeshanger Visschep & schuim-
spaan voor vis 

Dienblad voor bezinksel 

Dienblad voor bezinksel 
(MJCF) 

Deksel Staaf voor reiniging Kip/visplaat 

 

Frymaster friteuses zijn de meest verkochte wereldwijd!    
www.frymaster.com 

SDU50—Verrijdbare af-
voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 

25 liter olie  

PF50—Verrijdbare filter 

Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
vensduur van de olie verlengd. 

25 liter olie 
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 76 x 118 cm 
tot 
200 x 76 x 118 cm 

20,5kW 
per unit 

Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  

GAS ELEKTRISCH 

FQ SERIE — BATTERIJ — GASFRITEUSE 

Filterquick Controller 

FQ SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 
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tot 
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Dumpstation,       
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35 kg/unit              
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voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 

25 liter olie  

PF50—Verrijdbare filter 

Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
vensduur van de olie verlengd. 
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
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200 x 76 x 118 cm 

20,5kW 
per unit 

Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  
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tot 
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per unit 

Dumpstation,       
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olie kwaliteitssensor 

35 kg/unit              
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per uur 
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Frituurmandjes 

Mandjeshouder 
met handvat 

Mandjeshouder Rack type            
mandjessteun 

Infraroodlamp voor 
dumpstation 
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(MJCF) 
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Frymaster friteuses zijn de meest verkochte wereldwijd!    
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SDU50—Verrijdbare af-
voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 

25 liter olie  

PF50—Verrijdbare filter 

Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
vensduur van de olie verlengd. 
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
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30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  
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√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
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Frymaster friteuses zijn de meest verkochte wereldwijd!    
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Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 
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ondersteunen, zo wordt de le-
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 76 x 118 cm 
tot 
200 x 76 x 118 cm 

20,5kW 
per unit 

Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  
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Filterquick Controller 

FQ SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
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200 x 80 x 115 cm 
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mandjeslift, splitpot,                
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35 kg/unit              
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per uur 
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Mandjeshouder Rack type            
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SDU50—Verrijdbare af-
voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 
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Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
vensduur van de olie verlengd. 
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
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20,5kW 
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30 kg/unit              
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De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  
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FQ SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
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tot 
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14kW 
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35 kg/unit              
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Filterquick Controller 

Frituurmandjes 
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SDU50—Verrijdbare af-
voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 
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Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
vensduur van de olie verlengd. 
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
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De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  
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√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
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voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
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ondersteunen, zo wordt de le-
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 76 x 118 cm 
tot 
200 x 76 x 118 cm 

20,5kW 
per unit 

Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  

GAS ELEKTRISCH 

FQ SERIE — BATTERIJ — GASFRITEUSE 

Filterquick Controller 

FQ SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 400/3/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 80 x 115 cm 
tot 
200 x 80 x 115 cm 

14kW 
per unit 

Dumpstation,       
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

35 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

Filterquick Controller 

Frituurmandjes 

Mandjeshouder 
met handvat 

Mandjeshouder Rack type            
mandjessteun 

Infraroodlamp voor 
dumpstation 

VERRIJDBARE FILTERSYSTEMEN / AFVOERBAK + ACCESSOIRES 

Mandjeshanger Visschep & schuim-
spaan voor vis 

Dienblad voor bezinksel 

Dienblad voor bezinksel 
(MJCF) 

Deksel Staaf voor reiniging Kip/visplaat 

 

Frymaster friteuses zijn de meest verkochte wereldwijd!    
www.frymaster.com 

SDU50—Verrijdbare af-
voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 

25 liter olie  

PF50—Verrijdbare filter 

Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
vensduur van de olie verlengd. 

25 liter olie 
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het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  
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verwijderd zijn van de bodem. 
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 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 
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vensduur van de olie verlengd. 

25 liter olie 

 

M
od

el
w

ijz
ig

in
ge

n,
 ze

t–
 e

n 
dr

uk
fo

ut
en

 vo
or

be
ho

ud
en

. 

MEEST VERKOCHTE FRITEUSES 
WERELDWIJD  

Wij importeren Frymaster friteuses rechtstreeks uit de VS. 

Fotografielaan 14 

2610 Antwerpen (Wilrijk) 

Industriepark Terbekenhof 
T. +32 (0) 3 - 825 55 77 

F. +32 (0) 3 - 825 37 02 
 
 

sales@engelen-heere.be 

service@engelen-heere.be 

administratie@engelen-heere.be 

finance@engelen-heere.be 

Ontdek ons volledig gamma 
op onze website: 

www.engelen-heere.be 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 

FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
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Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 
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20,5kW 
per unit 

Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
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200 x 76 x 118 cm 

20,5kW 
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Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  
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SDU50—Verrijdbare af-
voerbak voor afgewerkte olie 
Speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van afgewerkte olie 
uit de keuken. 

25 liter olie  

PF50—Verrijdbare filter 

Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
vensduur van de olie verlengd. 
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
√ Voltage: 230/1/50hz 

Inhoud pot  Afmetingen (bxdxh) Vermogen Optie(s) Capaciteit 

15 liter/unit 
7 jaar garantie 

80 x 76 x 118 cm 
tot 
200 x 76 x 118 cm 

20,5kW 
per unit 

Dumpstation,        
mandjeslift, splitpot,                
olie kwaliteitssensor 

30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  
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FQ SERIE — BATTERIJ — GASFRITEUSE 

Filterquick Controller 
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√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
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√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
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tot 
200 x 80 x 115 cm 
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ondersteunen, zo wordt de le-
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
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20,5kW 
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mandjeslift, splitpot,                
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30 kg/unit              
diepgevroren frieten 
per uur 

 

De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  
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FQ SERIE — BATTERIJ — GASFRITEUSE 

Filterquick Controller 
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FQ SERIE — GAS/ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Uitgerust met infrarood branders. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
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mandjeslift, splitpot,                
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30 kg/unit              
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De FQ serie is uitgerust met een open pot design, deze gebruikt 40% minder olie en verzekert een snelle en 
gemakkelijke reiniging. Bespaart geld, tijd en werk. 

 
Deze friteuses hebben een Auto-fill optie, dit zorgt ervoor dat er automatisch olie wordt toegevoegd wanneer 
het olieniveau daalt tijdens het bakken. U krijgt een betere kwaliteit van uw eindproduct.  

 
Uitstekende ontstekingstechnologie en infrarood hitte overdracht. 

 
De friteuse is standaard uitgerust met een automatische Filterquick Controller:  

 Veilige technologie: er kan slechts één kuip per keer leeglopen.  

 De filterpomp spoelt de olie in de kuip alvorens deze weer te vullen zodat de kruimels en het bezinksel  
verwijderd zijn van de bodem. 

 De ventilator koelt de kuip tijdens drainage om brand te voorkomen. 

 De friteuse begint automatisch terug te warmen zodra het oliepeil op een veilig niveau staat. 

 De pomp is beschermd tegen drooglopen. 

 

De friteuses zijn leverbaar vanaf 2 tot 5 kuipen in zowel gas als elektrische uitvoering.  
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FQ SERIE — BATTERIJ — ELEKTRISCHE FRITEUSE 

√ Open pot batterij friteuse op wielen.  
√ Standaard met Filterquick Controller.  
√ Vanaf 2 tot 5 kuipen. 
√ Met inox pot. 
√ Elektronische thermostaat, reageert vanaf 1°C. 
√ Met verstelbare wielen. 
√ 40% minder olie nodig.  
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voerbak voor afgewerkte olie 
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uit de keuken. 

25 liter olie  

PF50—Verrijdbare filter 

Ontworpen om oliefiltering te 
ondersteunen, zo wordt de le-
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