
Effektivt arbetsflöde
ökar produktiviteten 
på mindre yta

Electrolux Professional
Smart kokgrytor



Snabbare kylning, ökad 
produktivitet och besparingar
starka argument för ditt kök

Öka din produktivitet
på mindre yta tack vare
den kompakta storleken

Nedkylning på rekordtid
Kan utrustas med isvatten-
kylning. Kyler då 300 liter på 
bara 70 minuter. Från 100°C 
till 5°C.

Optimerat arbetsflöde är viktigt för kök som producerar tusentals måltider varje dag. 
Hygien och säkerhet måste vara en central del av produkterna du använder. Vi förstår 
dina utmaningar och när du jobbar med oss får du de senaste kökslösningarna.

Spara 50% mer tid 
med den kraftfulla Promix-
omröraren. Snabb och 
varsam omrörning



Ergonomi i köket
fördelar för funktionalitet
och säkerhet

Grindomrörare
Idealisk för omrörning tack 
vare den speciella 
Variomix-omröraren. 
Omröraren är helt 
diskmaskinsäker och enkel 
att demontera

Enkelt handhavande
av maten och tillsättning av 
ingredienser under 
tillagningen, tack vare 
lockets utformning. Locket är 
även helt diskmaskinsäkert 
och lätt att demontera

Ergonomisk
Enklare att hälla ur och göra 
rent med den ergonomiska 
tipphöjden på 600 mm.  
 
Finns även med 400 mm tipphöjd.

Perfekt tillagad mat
Uppnå exakt temperatur-
kontroll med sensorn som 
även kan anslutas till ett 
integrerat HACCP-system

Lättöverskådlig
En professionel lösning för 
såväl påfyllning som 
möjligheten att enkelt se 
grytans innehåll

Rengöring
Ta bort matrester med den 
lätthanterliga vattensprutan
och en rad andra tillbehör 
för att förbättra rengöringen

Testad & betrodd
av det unika global
Chef Academy

Flödesmätare
med digitalt räkneverk på 
panelen gör det möjligt att 
programmera önskad 
vattenmängd
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Excellence 
med miljön i åtanke

• Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade 
 
• Alla våra lösningar är framtagna för låg förbrukning av vatten, energi,        
  rengöringsmedel och skadliga utsläpp 
 
• Under de senaste åren har över 70% av våra produktfunktioner upp- 
 daterats efter våra och våra kunders miljömässiga önskemål 
 
• Vår teknik är ROHS och REACH kompatibel och över 
 95% återvinningsbar 
 
• Våra produkter är 100% kvalitetstestade av experter

Upptäck Electrolux Excellence och 
läs mer om vårt sätt att tänka på
www.electrolux.se/professional

Kapacitet (liter) 50 100 150 200 300

Utvändiga mått - mm

Djup 1170 1345 1410 1480 1530

Bredd m vänster pelare (inst. end. 1 gryta) 990 1165 1305 1350 1495

Bredd utan vänster pelare (anslut till en 
kokgryta) 820 995 1135 1180 1325

Installerad el effekt - kW
Matningsspänning

15
400 V 3N 50 Hz

22,5
400 V 3N 50 Hz

30
400 V 3N 50 Hz

37,5
400 V 3N 50 Hz

50
400 V 3N 50 Hz

Temperatur - min/max °C 30 / 121 °C 30 / 121 °C 30 / 121 °C 30 / 121 °C 30 / 121 °C

Automatisk tippning Ja Ja Ja Ja Ja

Knapp för nödstopp Ja Ja Ja Ja Ja

Med Promixomrörare - Ja Ja Ja Ja

Med Variomixomrörare Ja Ja Ja Ja Ja

Uppkokningstid (min) enl EFCEM-standard 20 25 27 31 37

Energieffektivitet (%) enl EFCEM-standard 90,2 91,3 90,4 96,2 90,7

Hold to run (Smartmixfunktion) Ja Ja Ja Ja Ja

Tipphöjden på 600 mm finns även tillgänglig som ånguppvärd version


