PITCO
PITCO.
STATE OF THE ART FRITEUSES

Levens presenteert Pitco
Levens Cooking & Baking Systems volgt nauwgezet
de ontwikkelingen en veranderingen van vraag in de
diverse voedselbereidingsmarkten. Eén van deze
ontwikkelingen is ‘verantwoord frituren'. Producten
en gerechten in zeer korte tijd bereiden in een friteuse
maar met een eindresultaat van uitzonderlijke kwaliteit.
Als antwoord hierop presenteert Levens met trots:
Pitco, nummer 1 op het gebied van kwaliteitsfriteuses.
Sinds 90 jaar is Pitco marktleider op het gebied van
ontwerp en innovatie waarbij verantwoord frituren
en het beste eindresultaat altijd centraal staan.
Pitco combineert betrouwbaarheid, duurzaamheid en
efﬁciency met gebruiksgemak. Meer rendement tegen
lagere operationele kosten is waar Pitco friteuses al
bijna een eeuw lang voor staan.
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Pitco, Altijd de juiste keuze
Pitco
Pitco biedt een breed en diep programma friteuses met een diversiteit aan eigenschappen
en functies waardoor voor elke mogelijke toepassing het juiste en meest geschikte model
beschikbaar is.
Electrische of gas
Ten eerste is er de keuze tussen elektrische en gasfriteuses. Beide zijn verkrijgbaar in
de populaire Standard Solstice-lijn. De gasfriteuses zijn daarnaast ook nog verkrijgbaar
in een 'high efﬁciency’ uitvoering: de Solstice Supreme-lijn, als Drop-in-versie en een
eenvoudigere uitvoering: de Economy-lijn. Nieuw in het programma is de electrische ‘Low
Oil Volume’-friteuse, een friteuse die ﬂinke besparing op olie mogelijk maakt.
Alleenstaand of gecombineerd
De friteuses zijn als alleenstaande opstelling leverbaar (‘stand alone’) maar ook in een
(kant en klaar) systeem, gecombineerd met meerdere friteuses. De combinaties zijn
geheel naar eigen inzicht en wensen samen te stellen. Ook uitbreiding van een
bestaande friteuseopstelling is eenvoudig. Uiteraard bestaat het aanbod in de diverse
friteuselijnen uit verschillende aansluitvermogens, olie- en afbakcapaciteiten maar ook
uit een gescheiden vetpan voor meer ﬂexibiliteit.
Opties en accessoires
De friteuses kunnen uitgerust worden met diverse
opties en accessoires die het gebruik, de bediening
en het onderhoud optimaliseren. Afhankelijk van het
model is er is keuze uit thermostaten en bedieningen,
waaronder een (digitale) handbediening of een
programmeerbare computerbediening. Daarnaast maken
extra’s als diverse onderdelen in rvs, uitschepstations,
automatische mandjesliften, bijvulsystemen (LOV) en
praktische vetﬁltersystemen het friteuseconcept compleet.
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Electrische
e friteuses: Solstice Electric
Pitco friteuses die de benaming Solstice dragen zijn friteuses die voorzien zijn van de
laatste technische innovaties en verbeteringen die resulteren in een verhoogde efﬁciency
en een verbeterd bakresultaat. De Solstice electrische friteuses zijn:
Krachtig: meer bakvermogen (17kW) dus snellere herstel tijd van
temperatuur.
Degelijk en duurzaam: een robuust verstevigde stalen constructie
met roestvast stalen voorkant en zijkanten. Standaard rvs vetpan.
Flexibel: er is een ruime keuze uit diverse olie- en afbakcapaciteiten;
diverse maten en inhoud van vetpannen, die ook gescheiden
leverbaar zijn.
Makkelijk te combineren: met andere friteuses in een systeem.
Een bakwand is naar eigen wensen zelf samen te stellen. Uitbreiding
van een opstelling is makkelijk door dezelfde universele diepte van
alle friteuses.
Minder servicegevoelig en praktisch: minder onderdelen en de techniek
is van de voorzijde bereikbaar. De elementen zijn snel en makkelijk
vervangbaar.
Eenvoudig en overzichtelijk te bedienen: leverbaar met ‘Solid State’
bediening met alle praktssche functies of een wat uitgebreidere
‘Digital’ bediening voor tevens duidelijk weergave baktijden
en -temperaturen. (Zie pag 14).
Onderhoudsvriendelijk: geheel gladde vetpan en vaste constructie
van verwarmingselementen voorkomt opeenhoping van vuil. Hierdoor
is de kwaliteit van het vet ook duurzamer. De friteuses zijn ook uit te
rusten met een snel en veilig vetﬁltersysteem (zie pag 15).
Veilig: elementen zitten vast in de pan en blijven zo in het vet.
Een grote kraan zorgt voor snel aftappen zonder verstoppingen en
spatten. De friteuses schakelen direct uit, bij het zomaar openen van
de kraan.
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Gasfriteuses: Solstice Gas
Ook de Pitco Solstice gasfriteuses zijn friteuses die voorzien zijn van het laatste technische
ontwerp met innovaties en functies die een verhoogde efﬁciency, meer rendement, een
verbeterd bakresultaat en minder verbruik geven.

Waarom Solstice gasfriteuses?
Meer rendement: door het gebruik van vlampijpen is de hitteoverdracht 30% meer dan
bij friteuses die van onder worden verwarmt. Door het grotere oppervlakte wordt warmte
sneller en gelijkmatiger overgedragen aan het frituurvet, hetgeen resulteert in meer
rendement en de producten nemen minder vet op.

Sneller bakken en korte hersteltijd: door het innovatieve geleidersysteem in de vlampijpen
zijn de vlammen langer onderweg en worden ze naar de buitenkant van de pijpen
geleid. Hierdoor wordt er meer warmte uit de vlammen gehaald en ontstaat er sneller
stralingswarmte. De branders worden sneller heet en wordt er meer warmte afgegeven.

Duurzaam: de vlampijpen zijn van rvs en het binnenwerk van een speciale rvs legering
dat bestendig is tegen zeer hoge temperaturen.
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Uniek Solstice brandersysteem: het Solstice brandersysteem
zuigt op een natuurlijke wijze meer lucht aan. Dit geeft een
betere lucht/gas mix. De lucht is al voorverwarmd omdat dit
wordt aangezogen van onder de bovenplaat van het kabinet.
Hierdoor blijft de voorkant van de friteuse koel, wat weer
resulteert in een koelere werkomgeving.
Automatisch reinigingssysteem: door de ruime natuurlijke
aanzuiging van lucht komt er minder stof in de branders
waardoor deze langer mee gaan. Een automatisch reinigingssysteem in de branders zorgt ervoor dat voor het ontsteken
van de waakvlam de branders door verbranding schoon en
efﬁciënt blijven.
Automatische ontsteking: elke dag wanneer de friteuse
wordt aangezet, gaat er automatisch een waakvlam branden,
die de rest van de dag zorgen voor de ontsteking. Deze geeft
minder belasting voor de friteuse en een snellere reactie.
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Waarom Solstice gasfriteuses?
Langere levensduur vet/olie: de vetpannen zijn onderin voorzien van een grote koude
zone waarin de bakresten zakken. Deze zone is kouder dan 100 °C waardoor de resten
niet verbranden. Olie of vet blijft zuiverder en hoeft minder vaak vervangen te worden.
Daardoor is er ook geen smaakoverdracht wanneer verschillende producten tegelijk
worden gebakken.

Vetﬁltersysteem: het frequent ﬁlteren verlengt ook de levensduur van olie/vet.
Zowel de enkele als de friteuses in systemen zijn uit te voeren met gebruiksvriendelijke,
snelle en veilige vetﬁltersystemen (zie pag 13).
Onderhoudsvriendelijk en veilig: de gehele binnenkant van de vetpan is speciaal
behandeld waardoor er gladde zijkanten en geen lasnaden zijn. Dit vergemakkelijkt
het onderhoud.
Friteuses voorzien van vlampijpen hebben geen extra isolatie
aan de buitenzijde van de vetpan nodig. Dit maakt de friteuse
makkelijker toegankelijk en het voorkomt het aankoeken van vet.
Een grote aftapkraan voorkomt verstoppingen of spatten bij het
aftappen van vet of olie.
De gastoevoer van de friteuses is individueel af te sluiten zodat
in geval van reiniging en onderhoud de andere friteuses kunnen
doordraaien.
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Divers en ﬂexibel: er is een ruime keuze uit olie- en afbakcapaciteiten
en een diversiteit aan maten (eventueel gescheiden) en inhoud
van vetpannen.
Makkelijk te combineren: friteuses zijn verkrijgbaar als ‘stand alone’
of in een systeem met meerdere friteuses. Latere uitbreiding in een
opstelling is makkelijk door dezelfde universele diepte van alle friteuses.
(ongeacht eventuele afwijkende capaciteit).
Minder diepte: de gasfriteuses hebben een ingekorte gasaansluiting
waardoor ze minder diep zijn. Dit bespaart tot 10 cm. De techniek is
makkelijk van de voorzijde toegankelijk.
Eenvoudig en overzichtelijk te bedienen: standaard uitgevoerd met
een ‘Digital’ bediening en een ‘Intelfry’-computer op de Supreme-lijn.
Deze bieden een elektronische thermostaat (tot 1 °C nauwkeurig),
automatische ontsteking, optimale temperatuurbeheersing,
smeltcyclus, uitkookfunctie en oververhittingbeveiliging.
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Solstice Gasfriteuses: Standard
De Solstice gasfriteuses zijn verkrijgbaar in een Standard-uitvoering. Deze friteuses
hebben een hoog thermisch rendement van gemiddeld 57% door de Solstice brander en
vlampijpentechniek. De Standard Solstice friteuses zijn leverbaar als alleenstaand of als
kant en klaar systeem in combinatie met andere friteuses.
De Standard-lijn is uitgevoerd in een degelijke constructie van voornamelijk RVS.
Een stalen of roestvrij stalen vetpan behoort tot de mogelijkheden, waarbij de laatste ook in
een gescheiden, ‘split tank’ uitvoering leverbaar is. Tevens is er een Drop-in versie van de
Standard gasfriteuse geschikt voor inbouw in kachels en fornuizen. Pitco kwaliteit geïntegreerd
in welke keukenopstelling dan ook.
De Solstice friteuses worden standaard geleverd met een eenvoudige ‘Milivolt’ of met
een ‘Digital’ bediening die nog nauwkeuriger de friteuse aanstuurt door een elektrische
thermostaat, enkele handige extra’s biedt (als programmeerfunctie en smeltcyclus) en visueel
via digitale weergave het gebruik nog makkelijker maakt (Zie pag 14).
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Solstice Gasfriteuses: Supreme
Het topmodel van de Solstice is de Supreme-uitvoering, een ‘hoge rendements’-uitvoering
met Energy Star-label. Met grotere vlampijpen met meer oppervlakte en dus meer hitteoverdracht en een betere vlamgeleiding door speciale uitrusting in de branders heeft de
Solstice Supreme een nog hoger thermisch rendement dan de Standard-lijn, van meer dan
70%! Meer output met minder input! Meer efﬁciency, meer rendement!
De Solstice Supreme friteuses zijn uitgerust met een ‘Intelfry’ computer, een computer
die ﬁturen wel heel eenvoudig maakt. De Intelfry Computer heeft allerlei functies die
het gebruik van de bediening plus nog een aantal functies die gebruik van de friteuse,
bij toepassingen waar continu hoge capaciteit moet worden geleverd, eenvoudig en
overzichtelijk houden zonder in te boeten aan een constante kwaliteit. Programmeerfunctie
voor 12 bakprogramma’s is daar een van (Zie pag 14).
De Supreme friteuses worden vaak gecombineerd in complete opstellingen tot zelfs 4-5
friteuses met vetﬁltersystemen en mandjesliften. De Supreme-lijn is uitgevoerd in een
RVS-constructie en met een standaard RVS vetpan.
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Gasfriteuses: Economy
Naast de Solstice gasfriteuses heeft Pitco nog een goedkoper alternatief in haar programma:
de Economy-lijn. Dit zijn gasfriteuses van Pitco-kwaliteit tegen een betaalbare prijs.
Deze ‘instapmodellen’ hebben een eenvoudigere constructie en uitvoering dan de
Solstice friteuses maar zijn tevens degelijk en geven een bovengemiddelde bakcapaciteit,
rendement en bakresultaat.
De Economy-lijn is voorzien van stalen branders,
een stalen constructie met stalen buitenkant. De
vetpan kan geleverd worden in staal of in RVS.
De bediening is een Milivolt mechanische
thermostaat die zonder stroom operationeel is.
De Economy-lijn heeft een handmatige ontsteking
en zijn alleen leverbaar als losse friteuses en niet
in een systeemopstelling.
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ROV Reduced Oil Volume Friteuses
Pitco introduceert de vernieuwde ROV (Reduced Oil Volume) friteuse
friteuse. Friteuses ontwikkeld ter
verlaging van de operationele kosten maar met behoud van de hoge productiecapaciteit. De
ROV kan de levensduur van frituurvet verlengen tot 4 weken en maakt een totale besparing
op frituurvet tot 50% per jaar mogelijk, met behoud van een output tot 60 kg/u! Een ondiepe
vetpan en kleinere zonder koude zone maken dit mogelijk gecombineerd met een efﬁciënt
vetﬁltersysteem.
Het regelmatig ﬁlteren in verband met een gereduceerde koude
zone is een must. Het uitgekiende geïntegreerde Solstice
autmatische ﬁltersysteem, maakt het mogelijk om binnen
4 minuten snel en makkelijk te ﬁlteren. De friteuse meldt wanneer
het tijd is om te ﬁlteren (instelbaar). Het ﬁlteren kan op elk gewenst
moment van de dag en zelfs wanneer de andere friteuses in
gebruik zijn.
Hoog productievolume en regelmatig ﬁlteren resulteren ook in vetverlies. Het volledige
automatische ‘Top Off’ navulsysteem zorgt ervoor dat indien het vetniveau zakt, dit automatisch
wordt bijgevuld vanuit een vetreservoir dat onder in de opstelling kan worden geplaatst.
Snel, veilig en schoon. Het regelmatig ﬁlteren en bijvullen verlengt de levensduur (4 weken)
en verbetert de kwaliteit van frituurvet aanzienlijk en verlaagt de frequentie van het compleet
vervangen.
De Pitco ROV friteuses zijn voorzien van een Intelfry bakcomputer met digitale weergave en met
geheugen voor verschillende bakprogramma’s. (Zie pag. 14). Belangrijke kwantitatieve gegevens
over bakken, schoonmaken en ﬁlteren worden door de computer opgeslagen en evt. gemeld. De
uitvoering van de constructie en de vetpan is RVS. Alle ROV’s worden standaard verrijdbaar geleverd.
Het ROV systeem is als opstelling
beschikbaar met 2, 3 of 4 friteuses met
optioneel uitschepstation. Zowel in een
gas- als een elektrische uitvoering.
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Bedieningen / thermostaten
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Vetﬁltersystemen
Dagelijks ﬁlteren verlengt de levensduur van vet/olie met meer dan 50%, waardoor
vervangen aanzienlijk minder vaak nodig is.
is Filteren gaat kruim en lucht in het vet tegen
en bevorderd daardoor de kwaliteit van olie of vet, verminderd smaakoverdracht en dus
de bakkwaliteit van het eindproduct. 90% van de vervuiling wordt door ﬁltering uit het vet
gehaald.
Alle Pitco friteuses kunnen worden voorzien van vetﬁltersystemen. Dit kunnen ingebouwde
vetﬁlters zijn in alleenstaande friteuses (Solo Filter) dan wel in de (kant-en-klare) systemen
met meerdere friteuses (Filter Drawer). Voor de eenvoudigere friteuses zijn losse draagbare
vetﬁlters leverbaar. Bij friteuses in kant-en-klare systemen worden de diverse friteuses met
elkaar verbonden en werken zo op 1 vetﬁlter.
Pitco vetﬁlters zijn:
UÊ >iÊiÊÃiÊÊ}iLÀÕ\
- Trek aan blauwe hendel om vetpan te legen
- Trek aan rode hendel om ﬁlterpomp te activeren
- Olie/vet wordt met 30 liter per minuut geﬁlterd en
terug gepompt
UÊ >iÊÌiÊ`iÀ Õ`i\
- Filters makkelijk te reinigen of te vervangen
UÊ 6i}ÊiÊLiÌÀÕÜL>>À\
- Duidelijke instructies altijd bij de hand
- Grote afvoerpijp voorkomt verstoppingen en spatten
ROV friteuses zijn standaard uitgerust met een geheel
automatisch vetﬁltersysteem
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De vijanden van frituurolie
Er zijn diverse zaken die de kwaliteit van frituurolie/vet negatief kunnen beïnvloeden.
Het is belangrijk deze zaken zoveel mogelijk onder controle te hebben zodat de levensduur
van vet en olie verlengt wordt en de kwaliteit gegarandeerd blijft. Vet/olie is immers een van
de duurste kostenposten bij het gebruik van een frituur. De ‘vijanden’ van frituurvet/olie zijn:

HITTE: is de grootste vijand van olie/vet. Indien de temperatuur
te hoog is zal de kwaliteit van frituurolie snel afnemen en zullen
producten die van buiten gefrituurd zijn nog rauw van binnen
zijn. De vlampijpen van Pitco zorgen voor een betere spreiding
van de hitte en minder ‘hotspots’.

LUCHT: zelfs zuurstof verminderd de kwaliteit van olie/vet.
Wanneer vet of olie schuimt of spettert dan heeft het teveel
zuurstof opgenomen. Zorg ervoor dat vet of olie rustig wordt
behandeld; zonder te schudden en langzaam vullen. Plaats
altijd een deksel bij geen gebruik en ook een vetﬁltersysteem
gaat overtollig zuurstof tegen.

KRUIM: paneerkruimels en restjes zakken naar de bodem. Des
te meer kruim en hoe langer ze in het vet blijven des te meer dit
de kwaliteit en levensduur van het vet zal aantasten. De grote
koude zone onderin de vetpan beperkt het verbranden van deze
resten. Regelmatig ﬁlteren en het goed reinigen van de vetpan
zijn echter een noodzaak.
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LICHT: frituurolie of vet is een organisch product en daarom
gevoelig voor licht (vooral die met een hoog smeltpunt). Zorg
dat olie of vet altijd goed en donker verpakt en opgeslagen is
en dek de friteuses af met een deksel wanneer deze niet
gebruikt worden.

ZOUT: een beetje zout kan al een chemische reactie
veroorzaken waardoor de kwaliteit van vet of olie wordt
aangetast. Gooi daarom nooit zout op het product boven de
friteuse. Eenzelfde reactie kan ontstaan wanneer metalen
in contact komen met het vet. Gebruik daarom alleen rvs
gereedschappen.

VOCHT: is zeer slecht voor vet of olie. Of het nu het vocht
uit het product is, ijs aan de buitenkant van het product of
condensatie het heeft allemaal een negatief effect op de
bakkwaliteit. Producten goed drogen voor het bakken en het
kopen van kwaliteitsproducten verminderd dit probleem.
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Accessoires
Mandjesliften
Automatische mandjesliften zorgen voor een stuk gebruiksgemak en ergonomie. Daarnaast
bevorderen de mandjesliften de consistentie van de kwaliteit. Producten worden altijd op
dezelfde ingestelde tijd uit het vet gehaald. Producten verbranden minder waardoor de
kwaliteit van het vet langer goed blijft. Mandjesliften kunnen alleen worden bediend met
een Digital of Interfry-bediening.

Deksels
Het afdekken van de friteuse bij geen gebruik voorkomt dat vet in aanraking komt met vuil,
licht en vocht. Dit verlengt de levensduur en bevorderd de kwaliteit.
Wielen
Alle friteuses, zowel alleenstaand als systemen, kunnen worden voorzien van zwenkwielen
waardoor extra mobiliteit wordt gecreëerd, vooral handig voor schoonmaak en onderhoud
achter en onder de friteuses.
Uitschepstations
Alle friteuse opstellingen kunnen worden uitgebreid met modulaire
stations waar gebakken producten in kunnen worden uitgestort en
daarna uitgeschept.
Mobiele vetﬁltersystemen
Voor de Economy friteuses waar geen geïntegreerd vetﬁltersysteem op
kan. Leverbaar voor diverse capaciteiten en met deksel.
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Mandjes:
Er is een ruime keuze uit mandjes. Zo kan er gekozen worden
uit 1, 2 of 3 mandjes per vetpan. (Bij split tank is het altijd 1
mandje per gescheiden tank). Ook is er de keuze uit een
gewone of een ﬁjne roosterstructuur. Friteuses worden
standaard geleverd met 2 langwerpige mandjes
Roosters:
Voor onder in de vetpan, waar de mandjes op rusten.

Schoonmaakaccessoires:
UÊ ÀÃÌi]ÊTeﬂon kan tegen hoge temperatuur
UÊ -Ì>}]Êom afvoer e.d. te reinigen
UÊ ÀÕiÃV i«]Êpast tussen elementen en vlampijpen
UÊ -iÀ]Êom vuil aan het oppervlakte af te nemen
UÊ i>iÀ]Êreinigingsmiddel voor uitkoken verlengt levensduur friteuse en vet
UÊ >ÌÊ6>Ì]Êveilig en makkelijk transportsysteem voor olie/vet (22 kg)

Vetﬁlteraccessoires:
Ê*>«iÀiÊwÌiÀ] in diverse maten, standaard en ‘heavy duty’
Ê,6-ÊwÌiÀ]Êgeen papieren ﬁlter nodig
ÊÀÕiÛ>}iÀ]Êvoor makkelijke leging
ÊÌiÀÊ«i`iÀ]Êter verlenging levensduur vet/olie

19

Pitco friteuses speciﬁcaties
ASORTIMENT PITCO

BTUs

KW*

FRIT. OPP.

OLIE CAP.

SE14

17 kW

356 x 363 mm

18 - 23 kg

SE14T

8,5 kW

177 x 363 mm

9 - 11,5 kg

SOLSTICE STANDARD ELECTRISCH

SOLSTICE STANDARD GAS
SG14/ SG14S

110.000

32 kW

356 x 356 mm

18 - 23 kg

SG14TS

50.000

15 kW

177 x 356 mm

9 - 11 kg

SG18/ SG18S

140.000

41 kW

457 x 457 mm

31 - 40 kg

110.000

32 kW

356 x 356 mm

18 - 23 kg

SSH55

80.000

23 kW

356 x 356 mm

18 - 23 kg

SSH55T

40.000

11 kW

177 x 356 mm

9 - 11 kg

90.000

23 kW

356 x 356 mm

16 - 18 kg

SELV14/ 2 friteuses (+ uitschepunit)

17 kW

343 x 378 mm

14 kg

SELV14/ 3 friteuses (+ uitschepunit)

17 kW

343 x 378 mm

14 kg

SELV14/ 4 friteuses (+ uitschepunit)

17 kW

343 x 378 mm

14 kg

SSHLV14/ 2 friteuses (+ uitschepunit)

23 kW

330 x 345 mm

15 kg

SSHLV14/ 3 friteuses (+ uitschepunit)

23 kW

330 x 345 mm

15 kg

SSHLV14/ 4 friteuses (+ uitschepunit)

23 kW

330 x 345 mm

15 kg

SOLTICE DROP-IN GAS
SG14DI
SOLSTICE SUPREME

ECONOMY GAS
35C+/ 35C+S
ROV ELECTRISCH

ROV GAS

* Per vetpan
S = RVS vetpan.
T = gescheiden vetpan (gegevens per pan).
DI = drop in .
Alle gasfriteuses zijn leverbaar voor
Nederlands en Belgisch aardgas of
vloeibaar gas.
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AF

AFBAK CAP.

AFMETINGEN
BxDxH

g

60 kg/u

397 x 873 x 864 mm

SS / D

g

75 kg/u

397 x 873 x 864 mm

SS / D

g

60 kg/u

397 x 864 x 864 mm

4

4"

57%

MV / D

60 kg/u

397 x 864 x 864 mm

4

4"

57%

MV / D

g

90 kg/u

498 x 864 x 864 mm

5

4"

57%

MV / D

g

60 kg/u

397 x 817 mm

4

4"

57%

MV

g

75 kg/u

397 x 875 x 864 mm

4

6"

72%

C

75 kg/u

397 x 875 x 864 mm

4

6"

72%

C

45 kg/u

384 x 769 x 864 mm

3

6"

45%

MV

60 kg/u

794 (+397) x 762 x 1162 mm

C

60 kg/u

1191 (+397) x 762 x 1162 mm

C

60 kg/u

1588 (+397) x 762 x 1162 mm

C

60 kg/u

794 (+397) x 762 x 1162 mm

4

4"

57%

C

60 kg/u

1191 (+397) x 762 x 1162 mm

4

4"

57%

C

60 kg/u

1588 (+397) x 762 x 1162 mm

4

4"

57%

C

P.

g

VLAMPIJPEN

HOOGTE
PIJPEN

THERMISCH
RENDEM.

BEDIENING
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Levens & Pitco
Levens Cooking & Baking Systems biedt een compleet pakket van
commerciële, technische en ﬁnanciële diensten aanvullend op het advies
en de levering van Pitco friteuses. Een totaalpakket dat u nog meer
oplossingen biedt en inspeelt op uw speciﬁeke wensen.

In de Levens Cooking & Baking Plaza hebben we alle faciliteiten om
samen met u middels demonstraties en testen de ideale Pitco friteuse
te kiezen die het beste bij u past.

iÛiÀ}]ÊÃÌ>>ÌiÊiÊÃiÀÛViÊ`ÀÊiÛiÃ°Ê
Na aankoop van uw Pitco friteuse zal de friteuse geleverd en in gebruik
gesteld worden door onze eigen mensen. Mensen die er verstand van
hebben. Tevens wordt met u samen de friteuse voorgeprogrammeerd
naar gelang uw menukaart en wensen.

Ook de service en het onderhoud aan uw Pitco friteuse worden verzorgd
door Levens medewerkers die beschikken over de Li`}`iÊiÃ]Ê
apparatuur, gereedschappen en onderdelen. We kunnen snel en
adequaat handelen in geval van onderhoud en storingen.

Totale keukeninrichting
Levens biedt u naast de Pitco friteuses ook totaaloplossingen voor
professionele (groot-)keukens. Levens heeft een verfrissende visie op
bereidings- en uitgiftemethodes en biedt een uitgebreid programma van
kookapparatuur, vaatwasmachines en -systemen, koel- en vriestechniek
en transport- en opslagmethodes. Naast kwaliteitsproducten levert
Levens het gehele pakket van de bij deze keukeninrichting horende
diensten als advies, ﬁnanciering, ontwerp, installatie en onderhoud.
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Waarom Pitco
Kwaliteit en duurzaam
Pitco friteuses worden gemaakt door vakmensen, van de beste
materialen en onderdelen en met de laatste technologieën. Zo
worden de plaatstaal onderdelen met lasermachines gesneden
en worden de roestvaststalen vetpannen door robots gelast.
Dit geeft een enorme consistentie in kwaliteit en een garantie
van duurzaamheid. De vetpannen zijn van een onverwoestbare
kwaliteit.
Innovatie
Pitco is al sinds 90 jaar marktleider op het gebied van friteuses
en voorloper qua innovatie. Bij Pitco is men continue bezig met
onderzoek en ontwikkeling met als doelstelling om de friteuses nog
beter, efﬁciënter, duurzamer en gebruiksvriendelijker te maken.
Prestatie
Door de innovatieve technieken en de enorme ervaring slaagt
Pitco er in om keer op keer friteuses te ontwerpen die bijzondere
prestaties leveren. Een zeer hoog rendement tegen een laag
verbruik en met optimale bakresultaten. Meer warmte overdracht,
sneller bakken, kortere hersteltijden en een langere levensduur van
vet en olie.
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Voor meer informatie neem contact op met:
Levens Cooking & Baking Systems B.V.
Broekakkerweg 27, 5126 BD GILZE
Tel.: +31 (0)161 45 91 00
Fax: +31 (0)161 45 91 99
E-mail: info@leventi.nl
Levens Cooking & Baking Systems België N.V.
Beyntellus 1, 2360 OUT-TURNHOUT
Tel.: +32 (0)14 40 33 00
Fax: +32 (0)14 40 33 09
E-mail: info@leventi.nl
WWW.LEVENS.TV

