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Os equipamentos Junex acompanham as tendências do mercado, representando o 

compromisso de qualidade com as necessidades dos clientes mais exigentes. Elevada 

qualidade de construção, robustez, fiabilidade, durabilidade, ergonomia e facilidade de 

limpeza são argumentos que a marca Junex mantém ao longo do tempo. 

A Linha 700N foi desenvolvida para garantir elevado desempenho. Equipamentos 

especialmente concebidos para satisfazer as necessidades de restaurantes, hotéis e empresas 

de catering que procuram uma solução robusta, eficiente e completa. Seguidamente são 

apresentadas as características e dados técnicos relativos à fritadeira elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Estrutura em aço inoxidável. 

 Cuba em aço inoxidavel prensada em forma-V, 

com cantos arredondados para permitir limpeza 

fácil e evitar acumulação de sujidades. 

 Válvula termostática com regulação de 

temperatura até 190ºC 

 Resistências basculantes, situadas no interior da 

cuba, permitem limpeza fácil da cuba. 

 Segurança contra sobreaquecimento. 

 Cesto de arame em aço niquelado com pega 

ergonómica atérmica. 

 Drenagem do óleo atravéz de torneira, canalizado 

para gaveta posicionada debaixo da cuba. 

 Gaveta com filtro e reservatório para drenagem 

do óleo. 

 Chaminé extraível para limpeza. 

 Pés em aço inoxidável reguláveis em altura. 

 Alimentação elétrica 400V AC 50/60Hz para 

acendimento e segurança. 

 Equipamentos construídos e certificados com 

marca CE. 

Fritadeira elétrica com 1 Cuba de 13L 
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Linha 700N  

Fritadeira eléctrica com 1 cuba (13L) 

12/2019 

TOPO 

 

 

FRENTE 

 

LATERAL 

 

 

Modelo FE7N113 

Dimensões externas (AxLxP) – mm 900x400x730 

Alimentação Elétrica 

Potência Total – kW 12,0 

Nº de Cubas 1 

Capacidade da Cuba - L 13 

Peso Líquido - Kg  45 

Peso Bruto - Kg 54,5 

Volume – m3 0,44 
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Reservamos o direito de alterar sem aviso prévio as características constantes neste documento, quer por razões técnicas e/ou comerciais ou resultantes de erros de impressão.


