
Pitco
HET HOOGSTE 
RENDEMENT VAN
ALLE FRITEUSES 
IN DE WERELD

Pitco, méér dan 100 jaar marktleider wereldwijd. 
Koploper in innovaties, energie, onderhoud en 
kwaliteit van het vet/olie. Niet voor niets bakken 
s’ werelds grootste fastfoodketens met Pitco. Maak 
ook kennis met de meest toegepaste friteuses ter 
wereld. 

Levensduur 2 maal 
langer dan andere 
bakwanden

Ter aller tijden een 
betere kwaliteit olie/vet 

Proef het verschil: 
Optimale product
kwaliteit

Besparing op vet en 
energie is meer dan 
50% ten opzichte van 
HR friteuses 

Kosten van de Pitco  
bakwand, onderhoud 
en vetverbruik kosten 
gemiddeld maar 1% 
van de omzet
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Interesse in onze 
Pitco bakwanden? 
Maak een afspraak
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GROTE KOUDE ZONE zorgt 
voor de beste kwaliteit van 
het gebakken product.

Naadloos RVS werkblad met veel 
afzet- /werkruimte resulteert in hogere 
efficiëntie en meer productie snelheid. 

Product computer Eenvoudig 
te bedienen productcomputer. De 
computer berekend de baktijd en 
zorgt voor een optimaal en constant 
bakresultaat!

6 MINUTEN Filteren per pan op 
hoge temperaturen willekeurig 
wanneer je wilt. 

Indeling naar uw 
eigen wens 

Ruimte Meer opbergruimte 
in de bakwand ten behoeve 
van sauzen en voorraad 

Slimme krachtpatser De inhoud van een Pitco friteuse 
is gemiddeld zo’n 5L kleiner, terwijl de inhoud van de 
manden groter is. U bakt met minder vet/olie zonder 
in te leveren op bakcapaciteit. En u bespaart vet/olie. 

Bakken op snelheid In een Pitco friteuse wordt alleen 
de bovenzijde van de pan verhit. Dit bespaart energie 
en zorgt dat het vet/olie sneller op temperatuur is en 
snelle hersteltijden heeft.

Unieke branders De warmtebron van de Pitco friteuse
zit in het midden van de pan. Door de unieke vlampijpen 
ontstaat veel snelheid in het vet/olie dat zorgt voor 
een betere verdamping en een constant bak resultaat. 

Grote koude zone Kruim of bakresten zakken naar de 
grote koude zone onder in de pan waardoor ze niet 
meer meebakken. Deze bakresten zullen nooit zwart 
worden, zelfs niet als we niet zouden filteren! 

Vetfiltersysteem Gebruiksvriendelijk filteren op hoge 
temperatuur. De filterinstallatie filtert het vet/olie 
door papier heen. Uw vet/olie gaat daarom langer mee 
omdat zelfs de allerkleinste kruim wordt uitgefilterd. 

Beste productkwaliteit Door regelmatig het vet/olie 
te filteren blijft het zijn kwaliteit behouden! En bakken 
in schoon vet geeft de hoogste productkwaliteit!

Aansluiting op maat De friteuses van onze Pitco
bakwanden kunnen zowel in gas als elektra worden 
uitgevoerd. Daarnaast behoort een combinatie van 
gas en elektra friteuses ook tot de mogelijkheden. 


