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VITO XM - maailma kõige uuenduslikum vaakum fi  ltreerimissüsteem!
VITO XM sobib kõige paremini toitlustusettevõtetele, catering`idele, pagaritele, toiduainetööstusele või suure 
friteerimismahuga toitlustusfi rmadele

Funktsionaalsus:

VITO XM puhastab õli, hoiab seda oma 40-liitrises mahutis ja tagab selle lihtsa ja hügieenilise transportimise
köögis. Uuendusliku vaakumfi  ltreerimistehnoloogia toimel jäävad osakesed fi  ltrisse kuivas olekus. Nagu iga
VITO toiduõli fi  ltreerimissüsteem, pakub ka XM mikrofi  ltratsiooni kuni 5 μm (0,005 mm). Ainulaadne disain 
tagab, et XM suudab hoida temperatuuri kuni 200 °C ja tagab kõrgeima tööohutuse, kuna välditakse otsest kon-
takti kuuma õliga. Pärast fi  ltreerimist saab õli lihtsalt fritüüri tagasi pumbata.

VITO XM 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

Et saada VITO XM eelistest maksimaalset kasu, soovitame 
seda kasutada koos VITO õlitestriga või FT440 õlitestriga.
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VITO XM tehnilised andmed:

Laius A Sügavus B Kõrgus C Laius D Sügavus E Kõrgus F
Kokkupan-
duna

553 mm 883 m 1044 mm Compact 469 mm 551  mm 879 mm

Filtreeri-
misvõim-
sus

Filtreeri-
mise efek-
tiivsus

Tahkete 
osakeste 
väljavõte

Pumpa-
misvõime

Mahuti Kaal Tempera-
tuur

Materjal 
VITO

Tahkete 
osakeste 
fi lter

Kuni 80 l/min kuni 5 ųm 10,7 kg 35L/min 75l 55,8  kg max. 200°C  Roostevaba 
teras 1.4301

Tselluloos 
FDA-CFR 21
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Lisafunktsioonid

     VITO XM võib fritüürides töötada nende tavapärasel töötemperatuuril

    Reguleeritav ülemine käepide
    Automaatne väljalülitus - sisseehitatud õlitaseme anduriga mahuti
    Roostevabast terasest korpus 1.4016, fi  ltrikorv ja paak on valmistatud roostevabast terasest
    1.4301, fi  lter valmistatud tselluloosist (kõik kasutatud komponendid on toidukindlad)    
    Integreeritud soojendamine tahke õli sulatuse jaoks
    Suured rattad koos piduritega
    Metallist fi  ltrikorv on nõudepesumasinas pestav
    Lihtsalt eemaldatav voolik
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Reguleeritav

Eestvaade Külgvaade Pealtvaade


