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VITO 80 - maailma parim õlivanni sisene toiduõli fi ltreerimissüsteem!
VITO 80 sobib kõikidele fritüüridele alates 10 l .

Funktsionaalsus:

VITO 80 puhastab toiduõli ja tagab profi köögis lihtsa ja hügieenilise toiduõli fi ltreerimise. Nagu iga VITO 
toiduõli fi ltreerimissüsteem, pakub ka VITO 50 mikrofi ltratsiooni kuni 5 µm (0,005 mm). Lisaks pole toiduõli 
puhastamiseks vaja kemikaale, mis säilitab friteeritud roogade optimaalse maitse. Ainulaadne disain tagab, et 
VITO saab hakkama temperatuuriga kuni 200 ° C ja tagab töökeskkonnas kõrgeima ohutuse, kuna väldib otsest 
kontakti kuuma õliga. Pärast fi ltreerimist saab õli kohe uuesti toiduvalmistamiseks kasutada. 
   

VITO 80 säästab toiduõli-, tööjõu ja transpordikulusid ning loodusressursse.
Suur kokkuhoid:

   vähem õli tarbimist

•   vähem personalikulusid

•   vähem transpordikulusid

•   vähem ladustamiskulusid

•   kiire tasuvusaeg

Püsiv kvaliteet:

... teie praadimiskeskkonnas

... teie praetud roogades

Lihtne käsitsemine:

automaatne fi ltreerimine

kiire vaakum fi ltreerimine
lihtne puhastada

VITO 80 eelistest maksimaalset kasu, soovitame seda 
kasutada koos VITO õlitestriga või FT440 õlitestriga
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VITO 80 tehnilised andmed:

Laius A Sügavus B Kõrgus C Laius D Sügavus E Kõrgus F
Ilma 
nõrgu-
misnõuta

116 mm 185 mm 487 mm Nõrgu-
misnõuga

210mm 324 mm 550 mm

Filtreeri-
misvõim-
sus

Filtreeri-
mise efek-
tiivsus

Tahkete 
osakeste 
väljavõte

Töötsük-
kel

Imemise 
sügavus

Kaal Tempera-
tuur

Materjal 
VITO

Tahkete 
osakeste 
fi lter

Kuni 80 l/min
176 lbs/min

kuni 5 ųm 2,5 kg 4,5 min ~ 45 cm 9,2 kg max. 200°C  Roostevaba 
teras 1.4301

Tselluloos 
FDA-CFR 21

Maksi-
maalne 
võimsus

Toiteühendus

500 W 220-240 V
50-60 Hz
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Lisafunktsioonid

     VITO 80 võib fritüürides töötada nende tavapärasel töötemperatuuril

     Eemaldatavad kaksikmetalli lehtfi ltrid suuremahuliseks fi ltreerimiseks
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