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Driftsäkerhet,  
ergonomi, hygien

Jøni	Foodline	A/S	är	ett	danskt	företag	som	sedan	1973	tillverkar	storköksutrustning.	Vi	har	i	dag	40	medarbetare	och	levererar	kokgrytor,	stekbord	och	spisar	
till	den	europeiska	marknaden.	Dessutom	levererar	vi	till	skeppsvarv	världen	över.	Försäljningen	hanteras	av	kompetenta	lokala	säljare,	som	ger	användaren	
erforderlig	service	både	före,	under	och	efter	köpet.	

Med reservation för tryckfel. Rätt till ändringar utan föregående varning förbehålles. Produkterna kan visas med tillvalsutrustning. 06-2010.
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Det	är	vårt	mål	att	vara	den	föredragna	tillverkaren	
av	kokgrytor,	stekbord	och	spisar	till	storkök.	Våra	
produkter	är	konstruerade	speciellt	för	enkel	och	er-
gonomisk	styrning,	hygien,	driftsäkerhet	samt	lång	
livslängd.	Vi	har	också	som	mål	att	skapa	produkt-
program	med	inneboende	flexibilitet,	så	att	vi	kan	
leverera	just	de	lösningar	som	uppfyller	den	enskilda	
kundens	specifika	behov.
Jag	hoppas	att	våra	produkter	kommer	att	bidra	till	
att	göra	ditt	storkök	till	en	bättre	arbetsplats,	med	
möjlighet	att	tillaga	goda	kvalitetsmåltider.

Mogens	U.	Jørgensen	
VD

Vår vision

Innovation och  
flexibilitet
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Symbolförklaring

		 Omrörarens vridmoment och varvtal	
	 En	omrörare	med	stort	vridmoment	är	en		
	 förutsättning	för	effektiv	omrörning	i	tunga		
	 produkter.	Låg	omrörningshastighet	är	skon-	
	 sam	mot	maten	och	hög	hastighet	gör	den	luftig.

	 Omrörarens vikt	
	 Ett	lätt	rörverktyg	ger	färre	tunga	lyft	och		
	 bättre	ergonomi.

	 Lockets vikt	
	 Ett	lätt	lock	sparar	många	lyfta	kilogram	varje		
	 dag	och	ger	därmed	bättre	ergonomi.

	 Inga skruvar/fogar i matområdet	
	 Grytkropp	i	kraftig	plåt	utan	fogar	och	skruvar		
	 i	matområdet	ger	optimal	hygien	och	lång		
	 livslängd.

	 Inspektionshål	
	 Detta	sparar	många	locklyft	och	ingredienser		
	 kan	tillsättas	medan	omröraren	roterar.

	 Program	
	 Program	med	lagring	av	varianter	sparar	tid		
	 vid	grytan	och	säkerställer	jämn	kvalitet.

	 Justerbar stående kontrollpanel	
	 Styrningen	av	grytan	blir	mer	ergonomisk	och		
	 visningsfälten	kan	avläsas	på	avstånd.	Därmed		
	 får	man	bättre	överblick	över	flera	grytor	och		
	 slipper	besvärande	reflexer.

	 Felkoder	
	 Detta	gör	servicen	enklare	och	snabbare.		
	 Typiska	användarfel	indikeras	också.

	 Tipphöjd	
	 Större	tipphöjd	ger	bättre	ergonomi	och		
	 enklare	utportionering	och	rengöring.

	 WaterLevelAutomatic	
	 Styrningen	säkerstället	att	vattennivån	i		
	 grytans	ånggenerator	alltid	är	korrekt	även		
	 vid	eventuell	kylning.

	 Vattenmängdmätare	
	 Elektronisk	mätning	av	den	vattenmängd	som		
	 fylls	i	grytan.	Mängden	mäts	i	liter	eller	gallon		
	 med	en	decimal.

	 Droppstopp	
	 Vattenpåfyllning	med	droppstopp	ger	enklare		
	 rengöring	och	mindre	vatten	på	golvet.

	 Kylning med kallvatten från extern  
 kylan läggning	
	 Kylning	med	kallvatten	som	recirkuleras	genom		
	 en	extern	kylanläggning.	Detta	ger	snabb	och		
	 enkel	kylning	av	produkten	i	grytan.

	 Kylning med vattenledningsvatten	
	 Detta	ger	enkel	kylning	av	produkten	i	grytan.		
	 Kylvattnet	återanvänds	inte.

	 Vattensparfunktion vid kylning	
	 Ekonomisk	kylning	med	vattensparfunktion		
	 med	9	steg.

	 Lösenord	
	 Man	kan	välja	att	ange	att	ett	lösenord	måste		
	 matas	in	innan	grytan	kan	användas.

477 Nm 
155 rpm

4 kg

Högst 4 kg

1-9

Felkoder

600 mm

WaterLevel 
Automatic



Multi

Multimix

OptiMix

Opti

Jøni	Foodlines	produktprogram	sträck-
er	sig	från	enkla	grytor	med	manuell	
tippning	över	traditionella	mångfunk-
tionella	grytor	till	avancerade	grytor	
med	omrörare.	Som	exempel	på	det	
breda	produktprogrammet	kan	vi	peka	
på	grytor	på	fyra	ben,	mobila	varianter	
och	grytor	med	600	mm	tipphöjd	och	
effektiv	kylning.

För	alla	grytor	gäller	att	vi	inte	kom-
promissat	med	kvaliteten.	De	olika	
modellerna	skiljer	sig	därför	bara	åt	i	
fråga	om	funktioner.

Grytorna	arbetar	med	1	bar	ångtryck,	
vilket	ger	temperaturen	120		C.	Gry-
torna	kan	levereras	för	elektrisk	upp-
värmning	eller	anslutning	till	extern	
ånggenerator.
Alla	grytor	kan	levereras	för	anslutning	
till	230	V	trefas	AC,	400	V	trefas	AC,	
400	V	trefas	AC	+	nolledare	eller	440	
V	trefas	AC,	eller	annan	spänning	på	
beställning.

Multi och MultiMix 
De	här	modellerna	är	avancerade	kok-
grytor	med	eller	utan	inbyggd	omröra-
re.	De	finns	i	många	olika	storlekar,	är	
mycket	flexibla	och	har	ett	omfattande	
tillbehörsprogram.

De	passar	bäst	i	kök	med	stort	behov	
av	kokning	och	omrörning.

Opti och OptiMix 
De	här	modellerna	förenar	de	avance-
rade	kokgrytornas	mångsidiga	funk-
tionalitet	med	den	perfekta	tipphöjden	
på	600	mm.	Dessutom	kan	OptiMix	
anslutas	till	extern	kylanläggning.

De	passar	bäst	i	kök	där	man	satsar	
på	ergonomi	och	har	stort	behov	av	
kokning	och	omrörning.

Andra	grytor	finns	i	separat	broschyr.

- en värld av grytor
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•	Elektrisk	tippning

•	Enkel	att	styra

•	Digital	styrning	och	visning		
	 av	innergrytans	temperatur

•	WaterLevelAutomatic

•	Elektrisk	tippning	med	TiltBack

•	Elektronisk	vattenmängdmätare

•	Ouppvärmd	överdel

•	Justerbar	kontrollbox

•	400	mm	tipphöjd

•	Nettovolym	40–500	liter

Multi Ergonomisk gryta med avancerad styrning

Kontrollboxen	kan	vridas	
in	mot	grytan	och	är	place-
rad	i	lämplig	arbetshöjd.	

Högst 4 kg 6x10 
program *

Felkoder 400-467mm WaterLevel 
Automatic

* Endast	med	AutoTemp	51



Modell	Multi	finns	i	många	vari-
anter	och	uppfyller	alla	krav	på	en	
modern	gryta	utan	omrörare.	Grytor	
från	40	till	500	liter	och	möjlighe-
ten	att	kombinera	Multi	med	både	
MultiMix,	Opti	och	OptiMix,	gör	
Multi	till	ett	utmärkt	val	för	kök	
där	man	satsar	på	arbetssparande	
funktioner	och	användaranpassade	
lösningar.	Tipphöjden	på	minst	400	
mm	gör	utportioneringen	enkel	och	
Multi	passar	därför	också	bra	för	
kök	med	stor	produktion.

Grytan	finns	med	nettovolym	40,		
60,	80,	100,	120,	150,	200,	250,	300,	
400	eller	500	liter.	

Som	standard	levereras	Multi	med	
styrningen	AutoTemp	31,	som	
är	försedd	med	elektrisk	tipp-
ning	med	TiltBack,	digital	styr-
ning	och	visning	av	innergrytans	
temperatur, elektronisk	vattenmängd-
mätare,	timer	med	larmfunktion	
samt	WaterLevelAutomatic.

Som	tillval	kan	grytan	levereras	
med	styrningen	AutoTemp	51,	som	
dessutom	innehåller	6	olika	pro-

gram	och	mattermometer.	För	varje	
program	kan	10	parameteruppsätt-
ningar	sparas	och	mattermometern	
används	för	att	mäta	och	reglera	
matens	temperatur.	
Kontrollpanelen	sitter	i	en	justerbar	
kontrollbox	på	stödpelaren.

Multi	levereras	som	standard	med	
ett	lätt,	tättslutande	plastlock.	Lock-
et	sitter	med	gångjärn	på	samma	
stödpelare	som	kontrollpanelen	och	
en	gasfjäder	gör	det	lätt	att	öppna.

De	många	kombinationsmöjlighe-
terna	för	storlekar	och	modeller,	
med	smala	eller	breda	pelare,	ger	
goda	möjligheter	att	anpassa	grytan	
till	befintliga	installationer.	Därmed	
kan	man	minimera	dyra	ändringar	i	
den	befintliga	anläggningen.

Många storlekar och olika tillbehörTillval
•	Styrning	AutoTemp	51

•	Sprutpistol

•	Silplåt

•	Hällplåt

•	Mätsticka

•	Kokinsats

•	Avtappningskran/fjärilsventil

Roterbart	lock

Manuell	kylning	med	vatten-	
	 ledningsvatten

Förberedt	för	Power-	
	 Management-Systems

•

•

•
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•	Inbyggd	omrörare	med	6	rörmönster

•	Steglös	varvtalsinställning	för	omrörare

•	PowerMix

•	Digital	styrning	efter	matentemperaturen	

	 och	med	dynamiska	värmesteg

•	WaterLevelAutomatic

•	Elektrisk	tippning	med	TiltBack

•	Elektronisk	vattenmängdmätare

•	Justerbar	kontrollbox

•	Inspektionshål

•	Ouppvärmd	överdel

•	400	mm	tipphöjd

•	Nettovolym	40–500	liter

MultiMix Den avancerade grytan 
med inbyggd omrörare

Varvtal  

(varv/min)

Största  

vridmoment (Nm)

Effekt  

(kW)

40-120 liter 5-155 164 1,1

150-200 liter 5-155 358 2,2

250-300 liter 5-155 477 3,0

400-500 liter 5-140 477 3,0

* 400	och	500	l,	5–140	varv/min

164-477 Nm 
5-155 varv/min *

2,3-8 kg Högst 4 kg 10x10  
program 

Felkoder400-467 mm WaterLevel 
Automatic

1-9



Den avancerade grytan 
med inbyggd omrörare

Med	MultiMix	uppfylls	kraven	på	
avancerade	funktioner	i	en	använ-
darvänlig	gryta	med	kraftig	omrö-
rare.	Grytor	från	40	till	500	liter	och	
möjligheten	att	kombinera	MultiMix	
med	både	Multi,	Opti	och	OptiMix,	
gör	MultiMix	till	ett	utmärkt	val	för	
kök	där	man	satsar	på	arbetsspa-
rande	funktioner	och	användaran-
passade	lösningar.	
Tipphöjden	på	minst	400	mm	gör	
utportioneringen	enkel	och	Multi-
Mix	passar	därför	också	bra	för	kök	
med	stor	produktion.

Grytan	finns	med	nettovolym	40,	
60,	80,	100,	120,	150,	200,	250,	300,	
400	eller	500	liter	och	den	inbyggda	
omröraren	är	den	optimala	lösning-
en	för	att	röra	om	i	grytan,	både	
användarmässigt,	hygieniskt	och	
ergonomiskt.

Som	standard	levereras	MultiMix	
med	styrningen	AutoTemp	55,	som	
är	försedd	med	elektrisk	tippning	
med	TiltBack,	styrning	av	omrörare,	
elektronisk	vattenmängdmätare,	
timer	med	larmfunktion	samt	Water-
LevelAutomatic.
Mattemperaturen	styras	digital	och	
med	9	dynamiska	värmningssteg.	
Styrningen	har	10	olika	program,	
varav	5	kräver	att	tillvalet	för	
kylning	är	installerat.	För	varje	
program	kan	man	spara	10	parame-
teruppsättningar.

Tack	vare	den	genomgående	omrö-
raraxeln	förekommer	inga	ohygie-
niska	anhopningar	i	matområdet	
och	omrörarens	lyfthandtag	är	alltid	
rent	och	lätt	att	komma	åt.

Omröraren	har	6	dynamiska	rör-
mönster,	som	automatiskt	anpassar	
sig	efter	valt	varvtal	och	därmed	
alltid	arbetar	optimalt.	Varvtalet	
kan	ställas	in	mellan	5	och	140–155	
varv	per	minut.	Långsam	rotation	
fördelar	värmet	och	är	skonsam	
mot	maten,	medan	snabb	rotation	
blandar	effektivt	och	gör	vissa	rätter	
luftiga.	
Den	kraftiga	omrörarmotorn	har	
vridmoment	164/358/477	Nm	och	
klarar	därmed	att	röra	om	även	i	
mycket	tunga	rätter.	Det	går	till	
exempel	att	bereda	potatismos	av	
färsk	potatis	i	grytan.
Av	säkerhetsskäl	stoppas	grytans	
omrörare	när	locket	öppnas,	men	
kryddor	och	liknande	kan	tillsättas	
genom	inspektionshålet.

Med	tillvalet	SlowMix	kan	omröra-
ren	rotera	långsamt	när	grytan	är	
tippad.	Funktionen	blandar	grytans	
innehåll	vid	utportionering.
Tack	vare	omröraren	kan	man	
också	montera	rengöringsverktyget	
MultiClean,	som	sparar	både	tid	och	
krafter	vid	rengöring	av	grytan.

Avancerad lösning med omrörare och 
möjlighet att reglera mattemperaturen

Tillval
•	Rengöringsverktyg

•	Sprutpistol

•	Avtappningskran/fjärilsventil

•	Silplåt

•	Hällplåt

•	Mätsticka

•	Kylning	med	vatten-	
	 ledningsvatten

•	Givare	för	mattemperatur		
	 med	anslutning	för	data-	
	 registrering	(HACCP)

•	SlowMix

	 Förberedt	för	Power-	
	 Management-Systems

	 Redskapsvagn

	 Roterbart	lock

•

•

•
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•	600	mm	tipphöjd

•	Elektrisk	tippning

•	Enkel	att	styra

•	Digital	styrning	och	visning		
	 av	innergrytans	temperatur

•	WaterLevelAutomatic

•	Elektrisk	tippning	med	TiltBack

•	Elektronisk	vattenmängdmätare

•	Ouppvärmd	överdel

•	Justerbar	kontrollbox

•	Nettovolym	40–300	liter

Opti Grytan med extra tipphöjd

* Endast	med	AutoTemp	51

Högst 4 kg 6x10 
program *

Felkoder 600 mm WaterLevel 
Automatic



Tipphöjden	på	600	mm	gör	Opti	till	
det	självklara	valet	om	ergonomisk	
användning	är	viktig	och	man	inte	
vill	ha	omrörare.

Opti	kan	levereras	från	40	till	300	
liter	och	kan	förses	med	många	
olika	arbetssparande	tillbehör.	Kan	
fritt	kombineras	med	MultiMulti,	
MultiMix	och	OptiMix.

Grytan	finns	med	nettovolym	40,	
60,	80,	100,	120,	150,	200,	250	eller	
300	liter.

Som	standard	levereras	Opti	med	
styrningen	AutoTemp	31,	som	är	
försedd	med	elektrisk	tippning	
med	TiltBack,	digital	styrning	och	
visning	av	innergrytans	temperatur,	
elektronisk	vattenmängdmätare,	
timer	med	larmfunktion	samt	Wa-
terLevelAutomatic.

Som	tillval	kan	grytan	levereras	
med	styrningen	AutoTemp	51,	som	
dessutom	innehåller	6	olika	pro-
gram	och	mattermometer.	För	varje	

program	kan	10	parameteruppsätt-
ningar	sparas	och	mattermometern	
används	för	att	reglera	och	visa	
matens	temperatur.
Kontrollpanelen	sitter	i	en	justerbar	
kontrollbox	på	stödpelaren.

Opti	levereras	som	standard	med	ett	
lätt,	tättslutande	plastlock.	Locket	
sitter	med	gångjärn	på	samma	stöd-
pelare	som	kontrollpanelen	och	en	
gasfjäder	säkerställer	att	det	öppnas	
mycket	lätt.

De	många	kombinationsmöjlighe-
terna	för	storlekar	och	modeller,	
med	smala	eller	breda	pelare,	ger	
goda	möjligheter	att	anpassa	grytan	
till	befintliga	installationer.	Därmed	
kan	man	minimera	dyra	ändringar	i	
den	befintliga	anläggningen.

Högre tipphöjd ger bättre ergonomiTillval
•	Sprutpistol

•	Avtappningskran/fjärilsventil

•	Silplåt

•	Hällplåt

•	Mätsticka

•	Kokinsats

•	Styrning	AutoTemp	51

Roterbart	lock

Förberedt	för	Power-	
	 Management-Systems

Manuell	kylning	med	vatten-	
	 ledningsvatten

•

•

•
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Den avancerade grytan med ergonomisk 
tipphöjd och inbyggd omrörareOptiMix

•	600	mm	tipphöjd

•	Inbyggd	omrörare	med	6	rörmönster

•	Steglös	varvtalsinställning		
	 för	omrörare

•	PowerMix

•	Digital	styrning	efter	matentempe-	
	 raturen	och	med	dynamisk	värmesteg

•	WaterLevelAutomatic

•	Elektrisk	tippning	med	TiltBack

•	Elektronisk	vattenmängdmätare

•	Justerbar	kontrollbox

•	Inspektionshål

•	Ouppvärmd	överdel

•	Nettovolym	40-300	liter

•	Möjlighet	till	kylning	med		
	 kallvatten	från	extern		
	 kylanläggning.

600	mm	frihöjd	gör	det	enkelt	att	
tömma	grytan	i	behållare.

Varvtal  

(varv/min)

Största  

vridmoment (Nm)

Effekt  

(kW)

40-120 liter 5-155 164 1,1

150-200 liter 5-155 358 2,2

250-300 liter 5-155 477 3,0

1-9 10x10 
program

Felkoder 600 mm WaterLevel 
Automatic

164-477 Nm 
5-155 varv/min

2,3-5,5 kg Högst 4 kg



I	OptiMix	är	alla	tippgrytans	funk-
tioner	optimerade	i	en	enastående	
produkt.	Med	den	här	grytan	kan	
hela	tillagningsprocessen	utföras	
i	samma	apparat,	eftersom	grytan	
kan	värma,	röra	och	kyla.	Med	600	
mm	frihöjd	mellan	golv	och	gryta	
kan	grytan	tömmas	i	behållare	som	
står	på	lyftvagnar.

Kombinationen	av	omrörare,	extra	
tipphöjd	och	mycket	lättöppnat	lock	
gör	OptiMix	till	den	mest	ergono-
miska	lösningen	på	marknaden.	
Rengöringen	utförs	också	i	bättre	
arbetshöjd	än	för	traditionella	grytor.

Storlekar	från	40	till	300	liter	och	
möjligheten	att	ansluta	grytan	till	
extern	kylanläggning	gör	också	
OptiMix	till	ett	bra	val	för	kök	med	
cook-and-chill-produktion.
Grytan	finns	med	nettovolym	40,	
60,	80,	100,	120,	150,	200,	250	eller	
300	liter	och	den	kraftiga	inbyggda	
omröraren	är	den	optimala	lösning-
en	för	att	röra	om	i	grytan,	både	
användarmässigt,	hygieniskt	och	
ergonomiskt.

Som	standard	levereras	OptiMix	
med	styrningen	AutoTemp	55,	som	
är	försedd	med	elektrisk	tippning	
med	TiltBack,	styrning	av	omrörare,	
elektronisk	vattenmängdmätare,	
timer	med	larmfunktion	samt	Water-
LevelAutomatic.

Mattemperaturen	styras	digital	och	
med	9	dynamiska	värmningssteg.	
Styrningen	har	10	olika	program,	

varav	5	kräver	att	tillvalet	för	
kylning	är	installerat.	För	varje	
program	kan	man	spara	10	parame-
teruppsättningar.

Tack	vare	den	genomgående	omrö-
raraxeln	förekommer	inga	ohygie-
niska	anhopningar	i	matområdet	
och	omrörarens	lyfthandtag	är	alltid	
rent	och	lätt	att	komma	åt.

Omröraren	har	6	dynamiska	rör-
mönster,	som	automatiskt	anpassar	
sig	efter	valt	varvtal	och	därmed	
alltid	arbetar	optimalt.	Varvtalet	
kan	ställas	in	mellan	5	och	140-155	
varv	per	minut.	Långsam	rotation	
fördelar	värmet	och	är	skonsam	
mot	maten,	medan	snabb	rotation	
blandar	effektivt	och	gör	vissa	rätter	
luftiga.

Den	kraftiga	omrörarmotorn	har	
vridmoment	164/358/477	Nm	och	
klarar	därmed	att	röra	om	även	i	
mycket	tunga	rätter.	Det	går	till	
exempel	att	bereda	potatismos	av	
färsk	potatis	i	grytan.

Av	säkerhetsskäl	stoppas	grytans	
omrörare	när	locket	öppnas,	men	
redning,	kryddor	och	liknande	kan	
tillsättas	genom	inspektionshålet.
Med	tillvalet	SlowMix	kan	omröra-
ren	rotera	långsamt	när	grytan	är	
tippad.	Funktionen	blandar	grytans	
innehåll	vid	utportionering.
Tack	vare	omröraren	kan	man	
också	montera	rengöringsverktyget	
MultiClean,	som	sparar	både	tid	och	
krafter	vid	rengöring	av	grytan.

Enastående kombination av extra 
tipphöjd och funktion

Tillval
•	Rengöringsverktyg

•	Sprutpistol

•	Avtappningskran/fjärilsventil

•	Silplåt

•	Hällplåt

•	Mätsticka

•	Kylning	med	vattenledning-		
	 vatten

•	Kylning	med	kallvatten	från			
	 extern	kylanläggning.

•	Givare	för	mattemperatur		 	
	 med	anslutning	för	data-	
	 registrering	(HACCP)

•	Förberedt	för	Power-	
	 Management-Systems

SlowMix

Redskapsvagn

Roterbart	lock

•

•

•
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Detaljer - grytor

Ouppvärmd överdel
Grytans	överkant	är	ouppvärmd	och	
isolerad	från	ångkammaren.	Detta	
minskar	värmeförlusten	genom	strål-
ning,	vilket	sparar	energi,	samtidigt	
som	risken	för	brännskador	minime-
ras.	
Dessutom	gör	det	här	konstruktion	
att	maten	inte	bränner	fast	i	grytans	
utloppspip	när	grytan	töms.	Sådan	
fastbränning	försämrar	kvaliteten	och	
ökar	rengöringstiden.	
	
	

Stor utloppspip 
Samtliga	grytor	är	försedda	med	en	
stor	utloppspip,	som	gör	att	de	alltid	
kan	tömmas	säkert.	Eventuellt	kan	
en	silplåt	eller	hällplåt	användas	som	
hjälpmedel.	
	
	

Litermarkeringar
Grytkroppen	är	försedd	med	tydliga	
litermarkeringar,	etsade	i	metallen.

Färskvatten från  
droppfri pip
Vatten	fylls	på	i	grytan	genom	den	
droppfria	pipen	på	pelaren.	
Därmed	säkerställs	kortaste	möjliga	
avstånd	från	anslutning	till	tappställe,	
så	att	vattnet	alltid	är	friskt	och	kallt.	
Vattentillförseln	sker	alltså	inte	genom	
grytkroppen,	där	vattnet	oavsiktligt	
skulle	värmas	upp.	
	
	

Robust konstruktion
Den	kraftiga	plåten	i	grytkroppen	och	
förstärkningarna	i	grytans	botten	och	
omkring	axlarna	gör	att	grytan	är	sta-
bil	i	alla	situationer.	Både	grytan	och	
pelarna	är	tillverkade	helt	i	rostfritt	
stål	och	dessutom	är	grytan	tillverkad	
av	syrafast	stål,	vilket	gör	att	den	är	
beständig	mot	korrosion	till	följd	av	
aggressiva	fällningar	av	till	exempel	
saltrester.	Ånggeneratorns	botten	be-
står	av	extra	kraftig	plåt,	för	att	klara	
påverkan	av	avlagringar,	vilket	ger	
lång	livslängd.

Tät konstruktion
Tack	vare	att	grytans	bottenplatta	och	
dess	tätning	är	placerad	ett	stycke	
upp	i	yttermanteln	bildas	en	naturlig	
droppkant,	som	leder	bort	överkok	och	
rengöringsvatten.	Därmed	kan	inte	
sådant	tränga	in	under	bottenplat-
tan	och	orsaka	skada.	Det	gör	också	
grytan	tätare	mot	vatten	och	fukt	från	
golv	och	golvbrunnar.	
	
	

Låg yttemperatur
Alla	grytkroppar	är	väl	isolerade	på	
utsidan,	vilket	ger	bättre	användar-
säkerhet	och	bättre	klimat	vid	grytan	
och	samt	sparar	energi	jämfört	med	
oisolerade	grytor.

Snabb uppvärmning
En	patenterad	konstruktion	av	ång-
generatorn	gör	att	den	arbetar	med	
en	liten	vattenmängd	kring	värmeele-
menten.	Detta	ger	snabbare	uppvärm-
ning	och	kortare	reaktionstid	samt	
minskar	energiförlusterna.	

Uppvärmningsförlopp		
för	100	l	gryta

Ouppvärmd	och	isolerad	överkant BottenplattaDroppfri	pip



Säkring av värmelement
Alla	värmeelement	är	monterade	
längst	fram	i	grytan,	så	de	inte	riske-
rar	att	överhettas	när	grytan	tippas.	
Dessutom	skyddas	de	av	en	torrkok-
ningstermostat.	
	
	

Skydd mot övertryck
Alla	grytor	är	försedda	med	ett	omfat-
tande	säkerhetssystem	mot	övertryck	i	
grytan.	Utöver	driftsystemen	omfattar	
det	säkerhetstryckbrytare,	manometer,	
säkerhetsventil	och	dubbla	kontaktorer.	
	
	

Lock i specialplast
Specialplasten	i	locket	gör	det	mycket	
lätt	och	stabilt,	värmebeständigt,	
formstabilt,	hydrolysbeständigt	och	
livsmedelsgodkänt.	
Eftersom	det	inte	finns	några	skruvar	i	
matområdet	och	locket	har	avrundade	
hörn,	är	det	enkelt	att	rengöra	och	
mycket	hygieniskt.	
Locket	har	god	isoleringsförmåga	och	
sluter	till	ordentligt	hela	vägen	runt	
grytans	kant.	Detta	minskar	risken	för	
brännskador	och	energiförbrukningen.

Ergonomisk  
lockkonstruktion
Locket	öppnas	lätt	med	hjälp	av	det	
ergonomiskt	utformade	greppet.	Vid	
öppning	rör	sig	locket	bakåt,	så	att	
det	i	öppet	läge	inte	är	i	vägen	för	
användaren.	
På	Multi,	MultiMix,	Opti	och	OptiMix	
är	locket	kullagrat	och	en	gasfjäder	
hjälper	till	att	lyfta	locket,	så	att	det	
kräver	minimal	ansträngning	att	
hantera	det.	
	
	

WaterLevelAutomatic 
WaterLevelAutomatic	säkerställer	
korrekt	vattennivå	i	grytans	ångge-
nerator.	Därmed	undviks	torrkokning	
och	onödiga	driftstopp.	WaterLevel-
Automatic	fungerar	oavsett	vatten-
kvaliteten.

På	grytor	med	automatisk	kylning	
återställs	korrekt	vattennivå	i	ång-
generatorn	automatiskt	efter	avslutad	
kylning.

TiltBack
Alla	grytor	med	AutoTemp	11,	Auto-
Temp	15,	AutoTemp	51	och	AutoTemp	
55	har	en	inställbar	TiltBack-funktion.	
Denna	funktion	gör	att	man	kan	ställa	
in	om	och	hur	mycket	grytan	ska	gå	
tillbaka	efter	tippning.	Detta	reducerar	
efterrinning	och	underlättar	utportio-
nering.	
	
	

Avancerad programvara
Den	specialkonstruerade	programva-
ran	omfattar	alla	grytans	funktioner	
och	kan	i	stor	utsträckning	anpassas	
till	användarens	behov.	
Temperaturen	kan	ställas	in	i	Celsius	
eller	Fahrenheit	och	vattenmängden	i	
liter,	UK	gallon	eller	US	gallon.	
Styrningen	övervakar	kontinuerligt	
grytans	funktion	och	eventuella	fel	
visas	med	en	felkod	i	visningsfältet.	
Detta	gäller	både	användarfel	och	
komponentfel.		
Därigenom	kan	man	snabbt	och	enkelt	
lösa	eventuella	problem.

TiltBack-funktionErgonomisk	utformat	greppLock	i	specialplast
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Detaljer - grytor

Kontrollbox
Kontrollpanelen	sitter	i	lämplig	ar-
betshöjd	och	är	lätt	att	läsa	av.	
Kontrollboxen	kan	justeras	så	att	den	
vetter	in	mot	grytan.	Det	är	alltså	tyd-
ligt	vilken	kontrollpanel	som	hör	till	
vilken	gryta	och	eventuella	reflexer	
kan	minimeras.	Därmed	säkerställs	
enkel	och	snabb	styrning	och	använ-
daren	kan	snabbt	få	överblick	över	
de	olika	grytornas	status,	även	på	
avstånd.	
Kontrollboxen	har	kapslingsklass	IPX6	
och	ger	alltså	bästa	skydd	för	elektro-
niken.

Miljövänlig
Under	produktutvecklingen	satsar	vi	
på	miljöanpassade	konstruktioner,	
som	minimerar	förbrukningen	av	el	
och	vatten	när	grytan	används.	
Produktionen	sker	med	stor	miljöhän-
syn	och	produkternas	långa	livslängd	
gör	att	de	brukade	naturresurserna	
utnyttjas	optimalt.	
Eftersom	grytan	till	största	delen	
består	av	återanvändbara	material	
är	den	miljövänlig	även	efter	att	den	
tagits	ur	bruk.

Inbyggd omrörare
Grytans	omrörare	sparar	krafter	och	
tid,	dels	för	att	omrörningen	kan	ske	
automatiskt,	men	också	för	att	ökad	
omrörning	underlättar	beredning	av	
många	rätter.	
Jämfört	med	pelarmonterade	omrörare	
slipper	man	många	besvärliga	monte-
ringar	och	demonteringar	av	rörverk-
tyg.	Det	är	också	lätt	att	öppna	locket	
och	kontrollera	grytans	innehåll	eller	
tillsätta	ingredienser.	
Omrörarfunktionen	är	alltid	tillgäng-
lig,	eftersom	den	inte	delas	mellan	två	
grytor.

Den	inbyggda	omröraren	underlättar	
inte	bara	tillagningen	av	maten,	utan	
också	rengöringen	av	grytan,	efter-
som	skraporna	minskar	risken	för	att	
maten	bränns	fast.

Inbyggd	omrörareJusterbar	kontrollbox Miljöanpassade	konstruktioner



Genomgående axel
Omröraraxlens	roterande	del	befinner	
sig	ovanför	matområdet,	vilket	gör	att	
det	inte	finns	några	ohygieniska	fogar	
och	inga	packboxar	som	kan	bli	otäta	
eller	läcka.	Omröraren	behöver	inte	
smörjas	eller	underhållas	på	annat	
sätt	och	rörverktygets	grepp	är	rent	
och	lätt	tillgängligt	även	när	grytan	
är	full.	
	
	

Hygienisk gryta
Själva	grytkroppen	är	helsvetsad,	
vilket	innebär	att	inte	ens	grytor	med	
inbyggd	omrörare	har	ohygieniska	
fogar	i	matområdet	eller	vid	grytans	
överkant	och	utsida.

	

Inspektionshål
Alla	grytor	med	omrörare	är	som	
standard	försedda	med	ett	praktiskt	
inspektionshål	med	tillhörande	lucka.	
Inspektionshålet	används	för	att	
tillsätta	ingredienser,	så	som	redning,	
medan	omröraren	arbetar.	Detta	är	en	
oumbärlig	funktion	i	de	flesta	kök	och	
bör	inte	väljas	bort.	
	
	

Långsam omrörning
Eftersom	omrörarens	varvtal	kan	
ställas	in	till	bara	5	varv	per	minut	
kan	man	få	skonsam	omrörning	i	till	
exempel	sammankokta	rätter.	Detta	är	
speciellt	viktigt	när	maten	ligger	länge	
i	grytan,	till	exempel	vid	varmhåll-
ning	eller	kylning,	eftersom	maten	
annars	lätt	kan	slås	sönder.

Ergonomisk montering
Omröraren	monteras	på	ergonomiskt	
korrekt	sätt.	Tack	vare	den	genom-
gående	axeln	kan	rörverktyget	på	
naturligt	sätt	monteras	i	vågrät	posi-
tion.	Det	gör	att	man	slipper	lyfta	med	
armarna	ute	från	kroppen.	
	
	

Lätt rörverktyg
En	speciell	konstruktion	gör	rörverk-
tyget	lätt	och	mycket	stabilt.	Omrörar-
motorns	stora	vridmoment	gör	att	
rörverktyget	kan	förses	med	många	
breda,	snedställda	vingar,	som	ger	ef-
fektiv	blandning	även	vid	lågt	varvtal.

RörverktygPraktiskt	inspektionshålHygienisk	gryta
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Tillval till grytor

SlowMix
Av	säkerhetsskäl	stoppas	
grytans	omrörare	när	locket	
öppnas.	Med	SlowMix	kan	
omröraren	dock	rotera	lång-
samt,	så	länge	en	knapp	hålls	
intryckt	och	grytan	är	tippad.	
Därmed	erhålls	jämnare	resul-
tat	vid	utportionering.

Avtappningskran 
Den	traditionella	avtappnings-
kranen	monteras	på	grytans	
front	och	används	för	att	
tömma	grytan	på	flytande	
produkter.
Avtappningskranen	kan	levere-
ras	i	storlek	2’’.

Fjärilsventil 
Den	sanitära	fjärilsventilen	
monteras	i	grytans	front.	Ge-
nom	den	kan	flytande	produk-
ter	pumpas	ut	ur	grytan.	Detta	
säkerställer	snabb	och	enkel	
utportionering.	Om	ventilen	
monteras	med	ett	vinkelstycke,	
kan	den	också	användas	som	
avtappningskran.	Ventilen	kan	
tas	loss	för	rengöring.	
Fjärilsventilen	kan	levereras	i	
storlek	2’’	eller	3’’	och	med	ISO	
Clamp,	DS-	eller	SMS-koppling.

Kokinsats 
Kokinsatser	används	för	att	
koka	produkter	man	inte	vill	
ska	ligga	löst	i	vattnet.	Det	
kan	till	exempel	vara	ömtåliga	
livsmedel	eller	produkter	man	
vill	lyfta	upp	ur	grytan	utan	att	
hälla	av	vattnet.		
Beroende	på	storlek	är	
kokinsatserna	indelade	i	
flera	våningar	och	i	halv-	och	
kvartsdelar.

Silplåt
Silplåten	är	ett	praktiskt	
hjälpmedel	vid	tömning	av	
grytorna.	
Plåten	monteras	enkelt	i	gry-
tans	utloppspip,	där	den	sitter	
medan	grytan	töms.	
Silplåten	används	normalt	
för	att	hälla	av	vattnet	från	
potatis,	grönsaker,	pasta	eller	
liknande.

Hällplåt
Hällplåten	monteras	enkelt	i	
grytan	utloppspip	och	hjälper	
till	att	ge	kontrollerad	tömning	
av	grytan.

Redskapsvagn
Redskapsvagnen	används	
för	att	förvara	lösa	tillbehör	
till	grytan,	som	till	exempel	
rörverktyg,	rengöringsverktyg	
och	silplåt.
Vagnens	tyngdpunkt	är	pla-
cerad	så	att	vagnen	är	lätt	att	
köra.

Vridbart lock 
Vridbart	lock	underlättar	
arbetet	med	rengöringen.	Korta	
personer	som	har	haft	svårt	
att	nå	toppen	och	baksidan	av	
grytlocket,	har	nu	möjlighet	
för	att	vrida	locket	och	därmed	
rengöra	det	utan	besvär.

FjärilsventilSlowMix KokinsatsAvtappningskran

RedskapsvagnHällplåtSilplåt Vridbart	lock



Ingjutningsfixturer
Fixturerna	gjuts	fast	i	golvet	
och	sidopelarna	monteras	
direkt	på	dem.	Ingjutnings-
fixturer	är	ett	alternativ	till	
skruvförband.
Fixturerna	levereras	kompletta	
med	distanser.

Mätsticka
Mätstickan,	som	hängs	över	
grytans	kant,	är	ett	praktiskt	
redskap	för	att	mäta	grytans	
innehåll.

Rörrensare
Rörrensaren	gör	det	snabbt	och	
enkelt	att	rengöra	rörverktygets	
centrumrör.	Borstens	skaft	är	
60	cm	långt,	vilket	gör	att	den	
kan	användas	för	grytor	av	
alla	storlekar.	Borstens	huvud	
kan	lossas	från	skaftet	och	
kokas	rent	för	optimal	hygien.

Lager
Det	här	är	ett	beslag	för	upp-
hängning	av	grytans	axel	och	
ersätter	en	stödpelare.	
Ett	löst	lager	monteras	där	
det	kan	bära	grytans	vikt,	till	
exempel	på	en	annan	pelare,	
på	annan	utrustning	eller	på	
en	vägg.		
Lösningen	är	avsedd	att	
användas	när	delar	av	ett	gryt-
batteri	ska	bytas.	

Sprutpistol
Denna	robusta	sprutpistol	är	avsedd	för	rengöring	av	grytan.	
Den	stadiga	konstruktionen	gör	att	den	tål	stötar	och	fall.	Strå-
len	justeras	enkelt	från	koncentrerad	till	spridd.
Sprutpistolen	ansluts	till	en	slang	från	en	separat	blandare.

Givare för registrering av  
mattemperaturen
Grytorna	kan	förses	med	en	extra	givare	för	
registrering	av	mattemperatur.	Temperaturen	
mäts	på	stålmanteln	där	maten	ligger	an	på	
andra	sidan.	Givaren	är	isolerad	från	annan	
direkt	temperaturpåverkan.	
Data	från	denna	givare	kan	registreras	med	
vanliga	program.	Normalt	kan	man	använda	
program	som	redan	finns	i	köket,	vilket	gör	
att	man	slipper	installation	och	underhåll	
av	ny	programvara.	Mätningarna	används	
vanligen	till	dokumentation	enligt	HACCP.

Ingjutningsfixturer Mätsticka Lager Rörrensare

Frontmonterad	slangvinda	med	
vattenuttag	på	toppen	av	pelaren

Slangvinda	med	vattenuttag	på	
sidan	av	pelaren
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MultiClean Det effektiva rengörings-
verktyget 

MultiClean	är	ett	mycket	effektivt	och	
användarvänligt	rengöringverktyg	
som	enkelt	monteras	i	grytor	med	
inbyggd	omrörare.
	
MultiCleans	borstar	rengör	snabbt	
grytans	matområden	från	även	kraftig	
nedsmutsning,	vilket	gör	att	använ-
daren	sparar	rengöringstid,	som	kan	
användas	till	annat.	Monteras	på	
samma	sätt	som	rörverktyg.	

Det	patenterad	rengöringsverktyget	
MultiClean	är	också	vattenbesparande,	
eftersom	man	oftast	slipper	blötlägg-
ning.	De	dubbla	styva	borstarna	är	
fjäderbelastade	och	följer	grytans	
form,	vilket	ger	effektiv	rengöring.		

Borstarna	är	monterade	i	speciella	
skenor,	så	att	de	snabbt	kan	avlägsnas	
för	rengöring	eller	bytas	mot	borstar	
med	annan	hårdhet.	Fyra	borstar	ren-
gör	sidorna	och	två	konturanpassade	
borstar	rengör	bottnen.

• Användarvänligt  

• Tidssparande  

• Vattensparande

Tillval till grytor



Kylning Kylning med  
vattenledningsvatten

För	nedkylning	
i	grytan	finns	
ångkammark-
ylning	avsedd	
för	vattenled-
ningsvatten.	
Vattnet	leds	

genom	ångkammaren,	där	det	kyler	
grytans	innehåll	och	sedan	rinner	ut	i	
golvbrunnen.	
Detta	är	en	enkel	kylmetod,	men	
vattenförbrukningen	är	relativt	stor	
och	kylningseffekten	är	beroende	av	
vattnets	temperatur.

AutoTemp 31 och AutoTemp 51
Den	här	styrningen	har	deªn	enklaste	
kylningen	och	mängden	kylvatten	
som	leds	genom	ångkammaren	kan	
inte	regleras.	

Om	kylning	ansluts	tappas	överskotts-
vattnet	ut	ur	ångkammaren	genom	en	
manuell	ventil.	

AutoTemp 55
I	de	här	styrningarna	kan	vattenför-
brukningen	minskas	genom	att	man	
väljer	något	av	de	9	kylningssteg,	som	
avgör	kylningsintensiteten.	Ju	lägre	
värde	som	väljs	desto	mindre	vatten	
passerar	genom	ångkammaren	och	
desto	längre	tid	tar	kylningen.	
Kylningssteget	ställs	in	direkt	på	kon-
trollpanelen	och	funktionen	optimerar	
automatiskt	mängden	vatten	i	förhål-
lande	till	valt	kylningssteg	och	vald	
mattemperatur.

När	kylningen	avslutats	återställs	
automatiskt	korrekt	vattennivå	i	ång-
generatorn.

Kylning med kallvatten 
från extern kylanläggning

För	kylning	
i	grytan	kan	
man	använda	
ångkammar-
kylning	med	
isvatten	från	
en	extern	

kylanläggning.	Vattnet	leds	genom	
ångkammaren,	där	det	kyler	grytans	
innehåll	och	sedan	går	tillbaka	till	
isbanken.

Detta	är	en	enkel	och	okomplicerad	
kylmetod.	Vattenförbrukningen	är	låg	
och	kylningseffekten	hög,	eftersom	
typisk	vattentemperatur	är	0,5˚ 	C.	
Eftersom	kallvattnet	är	varmare	än	0°	
C	undgås	randfrysning.	Därför	kan	
omröraren	rotera	långsamt,	vilket	är	
skonsamt	för	maten.

När	kylningen	avslutats	återställs	
automatiskt	korrekt	vattennivå	i	ång-
generatorn.	

Dimensioneringen	av	kylanläggning	
och	isbank	beror	av	grytornas	antal	
och	storlek	samt	förväntat	antal	kyl-
ningar	per	dag.	Dimensioneringen	ska	
därför	utföras	av	sakkunnig	personal,	
som	också	kan	bedöma	om	befintlig	
kylanläggning	kan	användas,	om	det	
är	lämpligt	att	bygga	upp	is	under	
natten	när	elpriset	är	lägre	etc.



22

AutoTemp 31
Visningsfältet	visar	normalt	den	fak-
tiska	temperaturen	i	innergrytan,	men	en	
knapptryckning	ger	tillgång	till	visning	
och	ändring	av	önskad	temperatur.	Önskad	
temperatur	ställs	in	snabbt	och	exakt	
mellan	1	och	120	°C.	De	stora	pilarna	
ändrar	inställningen	med	10	°C	och	de	små	
pilarna	med	1	°C.
Värmetillförseln	styrs	automatiskt	så	att	
önskad	temperatur	uppnås.

Styrningen	har	en	inbyggd	vattenmängd-
mätare.	Man	fyller	vatten	i	grytan	genom	
att	ställa	in	önskad	mängd	och	starta	
påfyllningen.	Påfyllningen	avbryts	auto-
matiskt	när	den	önskade	mängden	tillsatts.	
Önskad	mängd	anges	med	1	decimal.	
Under	vattenpåfyllning	visas	återstående	
mängd.	Man	kan	enkelt	stoppa	påfyllning-
en	och	justera	den	önskade	mängden.

Små	volymer	kan	med	fördel	fyllas	på	
manuellt.	Medan	knappen	hålls	intryckt	
fylls	vatten	i	grytan	och	den	avlästa	
mängden	kan	avläsas	i	visningsfältet	med	
en	decimal.Vattnet	kommer	genom	en	stor,	
droppfri	pip	på	stödpelaren.	

Timerfunktionen	stoppar	värmetillför-
seln	och	avger	en	larmsignal	vid	ett	visst	
klockslag	eller	efter	en	angiven	tid.	Det	
aktuella	klockslaget	visas	i	visningsfältet.	
Om	så	önskas	kan	ett	externt	visuellt	eller	
akustiskt	larm	anslutas.	

Grytans	tippfunktion	styrs	med	knappar	
på	kontrollpanelen	och	TiltBack-funktio-
nen	gör	att	grytan	automatiskt	återgår	
något	efter	att	tippningen	stoppats.	Detta	
minimerar	efterrinning	vid	tömning	och	
underlättar	utportionering.	

WaterLevelAutomatic	säkerställer	kor-
rekt	vattennivå	i	grytans	ånggenerator.	
Därmed	undviks	torrkokning	och	onödiga	
driftstopp.	

AutoTemp 51
Visningsfältet	visar	normalt	den	fak-
tiska	temperaturen	i	innergrytan,	men	en	
knapptryckning	ger	tillgång	till	visning	
och	ändring	av	önskad	temperatur.	Önskad	
temperatur	ställs	in	snabbt	och	exakt	
mellan	1	och	120	°C.	De	stora	pilarna	
ändrar	inställningen	med	10	°C	och	de	små	
pilarna	med	1	°C.
Värmetillförseln	styrs	automatiskt	så	att	
önskad	temperatur	uppnås.	

Styrningen	är	försedd	med	en	matter-
mometer,	som	kan	användas	för	att	visa	
eller	begränsa	temperaturen	i	maten.	Man	
kan	till	exempel	se	temperaturen	i	större	
köttstycken	eller	begränsa	temperaturen	
i	flytande	rätter/vatten,	så	att	innehållet	
inte	kokar	över.	Inställning	och	visning	
sker	på	samma	sätt	som	för	innergrytans	
temperatur.
Styrningen	har	en	inbyggd	vattenmängd-
mätare.	Man	fyller	vatten	i	grytan	genom	
att	ställa	in	önskad	mängd	och	starta	
påfyllningen.	Påfyllningen	avbryts	auto-
matiskt	när	den	önskade	mängden	tillsatts.	
Önskad	mängd	anges	med	1	decimal.	
Under	vattenpåfyllning	visas	återstående	
mängd.	Man	kan	enkelt	stoppa	påfyllning-
en	och	justera	den	önskade	mängden.

Små	volymer	kan	med	fördel	fyllas	på	
manuellt.	Medan	knappen	hålls	intryckt	
fylls	vatten	i	grytan	och	den	avlästa	
mängden	kan	avläsas	i	visningsfältet	med	
en	decimal.Vattnet	kommer	genom	en	stor,	
droppfri	pip	på	stödpelaren.	

Styrningen	har	6	program	med	vardera	
10	varianter.	Programmen	utför	en	rad	
funktioner	automatiskt	och	underlättar	
därmed	användningen	av	grytan,	eftersom	
det	går	att	styra	både	uppvärmning,	mat-
termometer	och	vattenpåfyllning.	För	
varje	program	kan	användaren	spara	10	
uppsättningar	parametervärden,	som	kan	
användas	för	olika	uppgifter.
Programmen	innehåller	timerfunktioner,	
kokning	och	varmhållning	och	fördröjd	
start.	Dessutom	finns	program	för	skonsam	
uppkokning,	där	innergrytans	temperatur	
och	mattermometertemperaturen	överva-
kas.
Det	aktuella	klockslaget	visas	i	visningsfäl-
tet.	Om	så	önskas	kan	ett	externt	visuellt	
eller	akustiskt	larm	anslutas.
Grytans	tippfunktion	styrs	med	knappar	
på	kontrollpanelen	och	TiltBack-funktio-
nen	gör	att	grytan	automatiskt	återgår	
något	efter	att	tippningen	stoppats.	Detta	
minimerar	efterrinning	vid	tömning	och	
underlättar	utportionering.

WaterLevelAutomatic	säkerställer	kor-
rekt	vattennivå	i	grytans	ånggenerator.	
Därmed	undviks	torrkokning	och	onödiga	
driftstopp.

Styrningar

AutoTemp 31



AutoTemp 55
Värmning
Visningsfältet visar normalt den faktiska 
mattemperaturen, men en knapptryckning 
ger tillgång till visning och ändring av önskad 
temperatur. Önskad temperatur ställs in 
snabbt och exakt mellan 1 och 120 °C. Vär-
metillförseln styrs automatiskt så att önskad 
mattemperatur uppnås.
När värmetillförseln styrs av mattemperaturen 
säkerställs att den önskade mattemperaturen 
uppnås och upprätthålls, samtidigt som an-
vändaren bara behöver ägna grytan minimal 
uppmärksamhet. 

För att undvika fastbränning och möjliggöra 
skonsam uppvärmning kan värmetillförselns 
intensitet justeras i dynamiska steg från 1 till 
9. Dessa steg styr innergrytans temperatur i 
förhållande till matens temperatur. Lågt värde 
ger skonsam men långsammare uppkokning. 
Högt värde ger snabbare men mindre skonsam 
uppkokning. Detta gör att man enkelt och 
säkert kan värma till exempel uppvärmning.

Omrörare
Omrörarens varvtal och rörmönster ställs 
enkelt in på kontrollpanelens andra rad. Det 
finns 6 dynamiska rörmönster och varvtalet 
kan ställas in mellan 5 och 1551 varv per 
minut. Vissa rörmönster har begränsat varvtal, 
beroende på rörmönstrets funktion. 

Rörmönstren omfattar kontinuerlig omrörning 
i båda riktningarna samt flera rörmönster 
med varierande riktningsändringar och 
pauser. Det finns speciella rörmönster för 
normal omrörning, skonsam omrörning och 
kraftig omrörning/mosning. Dessutom finns 
ett rörmönster optimerat för rengöring med 
rengöringsverktyg. 

Rörmönstren anpassar sig automatiskt efter 
valt varvtal och arbetar därmed alltid opti-
malt. Långsam omrörning ger färre riktnings-
ändringar och längre pauser, medan snabb 
omrörning ger fler riktningsändringar och 
kortare pauser. Tillsammans med möjligheten 
att ställa in varvtalet mellan 5 och 1551 varv 
per minut ger denna enastående funktion ett 
gott resultat, oavsett om man behöver effek-

 

tiv, snabb och kraftig eller skonsam, långsam 
omrörning. 

Av säkerhetsskäl stoppas grytans omrörare 
när locket öppnas. Med tillvalet SlowMix 
kan omröraren dock rotera långsamt om en 
knapp hålls intryckt och grytan är tippad. 
Detta underlättar tömningen och ger jämnare 
blandning om maten ska fördelas på flera 
behållare. 

Vattenpåfyllning
Styrningen har en inbyggd vattenmängdmä-
tare. Man fyller vatten i grytan genom att 
ställa in önskad mängd och starta påfyll-
ningen. Påfyllningen avbryts automatiskt när 
den önskade mängden tillsatts. Önskad mängd 
anges med 1 decimal. Under vattenpåfyllning 
visas återstående mängd. Man kan enkelt 
stoppa påfyllningen och justera den önskade 
mängden. 
 
Små volymer kan med fördel fyllas på manu-
ellt. Medan knappen hålls intryckt fylls vatten 
i grytan och den avlästa mängden kan avläsas 
i visningsfältet med en decimal.
Vattnet kommer genom en stor, droppfri pip 
på stödpelaren.

Program
Styrningen har 10 program med vardera 
10 varianter. 5 av programmen innehåller 
kylningsfunktioner. Programmen utför en 
rad funktioner automatiskt och underlättar 
därmed användningen av grytan, eftersom 
det går att styra både uppvärmning, kylning, 
omrörning och vattenpåfyllning. För varje pro-
gram kan användaren spara 10 uppsättningar 
parametervärden, som kan användas för olika 
uppgifter. 

Programmen innehåller timerfunktioner, kok-
ning och varmhållning, omrörningsprogram 
och fördröjd start. Det går också att utföra 
hela processer automatiskt, så som uppkok-
ning, kokning och efterföljande kylning.
Det aktuella klockslaget visas i visningsfältet. 
Om så önskas kan ett externt visuellt eller 
akustiskt larm anslutas. 

Grytans tippfunktion styrs med knappar på 
kontrollpanelen och TiltBack-funktionen gör 
att grytan automatiskt återgår något efter 
att tippningen stoppats. Detta minimerar 
efterrinning vid tömning och underlättar 
utportionering.

Driftsäkerhet
WaterLevelAutomatic säkerställer korrekt 
vattennivå i grytans ånggenerator. Därmed 
undviks torrkokning och onödiga drifsstopp. 

Kylning
Som alternativ kan grytan utrustas så att 
maten kan kylas i grytan efter tillagning. Kyl-
ning kan ske med vattenledningsvatten eller 
med kallvatten som recirkuleras genom att en 
extern kylanläggning. Lösningen med extern 
kylanläggning kan användas för OptiMix på 
100 till 300 liter. 

Kylfunktionen styrs från kontrollpanelen. Efter 
avslutad kylning töms grytans ångkammare 
på överskottsvatten och grytan är automatiskt 
klar att värma igen. Användaren behöver 
alltså inte manövrera handtag eller ventiler 
för att starta/stoppa kylningen. 

Kombinationen av styrning utifrån mattem-
peratur och omrörning ger de bästa förutsätt-
ningarna för effektiv och kontrollerad kylning 
i grytan. Önskad mattemperatur ställs in på 
samma sätt som vid uppvärmning, varpå kyl-
ning sker tills den inställda mattemperaturen 
nåtts. Vid kylning med vattenledningsvatten 
kan man spara stora vattenmängder genom 
att använda de statiska kylningsstegen 1 
till 9. Lågt värde ger vattenbesparande men 
långsammare kylning. 

Högt värde ger snabbare kylning men ingen
vattenbesparing. Vilket kylningssteg som bör 
väljas kan bero på maten, men också på den 
aktuella situationen i köket. Oavsett situatio-
nen utnyttjas vattnet optimalt när vattenför-
brukningen styrs av matens temperatur och 
det valda kylningssteget.

AutoTemp 51 AutoTemp 55
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Multi
Nettoinnehåll:	40,	60,	80,	100,	120,	150,	200,	250,	300,	
400	eller	500	liter

Kan	fritt	kombineras	med	Multi,	MultiMix,	Opti	och	
OptiMix

Armaturpelaren	kan	placeras	på	höger	eller	vänster	
sida

Innergrytan	är	tillverkad	i	syrabestandigt	stål

Helsvetsad,	isolerad	grytkropp

Litermarkering	i	grytan

Stödpelare	av	rostfritt	stål	EN	1.4301

Uppvärmning:	Elektriskt	eller	med	ånga	från	extern	
förångare

Effekt:	Enligt	datablad*

Uppkokningstid:	Enligt	datablad*

Arbetstryck:	1,0	bar

Högsta	ångtemperatur:	120˚	C

Inställbar,	stående	kontrollpanel	med	kapslingsklass	
IPX6.

Liten	vattenmängd	i	ånggeneratorn

Värmeelement	längst	fram	i	grytan

Korta	slangar	i	kalla	omgivningar	för	vattentillförsel	
till	grytan

Bottenplatta	med	tätningar	innanför	grytans	yt-
termantel

Inbyggd	säkerhetsbrytare

Säkerhetsmutter/slangbrottsventil	förhindrar	farlig	
återtippning	vid	eventuell	defekt

24	V	styrspänning

Manometer

Tipphöjd:	Minst	400	mm	från	golv	till	underkant	av	
utloppspip

Ouppvärmd	överkant

Elektronisk	vattenmängdmätare	med	droppfri	pip

Gångjärnsförsett,	lättlöpande	lock	med	gasfjäder	och	
ergonomiskt	grepp

Tättslutande	plastlock

Spärr	mot	tippning	med	stängt	lock

Elektrisk	tippning	med	justerbar	TiltBack

Felkoder	för	användarfel	och	apparatfel

Maximal	temperatur	på	grytkroppen	efter	3	timmars	
kokning:	<40°	C	3

Arbetshöjd:	900	mm	

Standard: Styrning AutoTemp 31
Elektronisk	styrning	av	manteltemperaturen

Timer	för	koktid/klockslag	med	möjlighet	att	ansluta	
extern	larmsignal

Realtidsklocka

WaterLevelAutomatic

Lösenord	kan	användas

Två	uppsättningar	pilknappar	för	snabb,	exakt	inställ-
ning

Temperaturenhet:	Celsius	eller	Fahrenheit

Volymenhet:	Liter,	UK	Gallon	eller	US	Gallon

Alternativ: Styrning AutoTemp 51
Elektronisk	styrning	av	manteltemperaturen

Mattermometer	för	styrning	efter	kärntemperaturen

6	program	med	lagring	av	10	datauppsättningar

Extern	larmsignal	kan	anslutas

Realtidsklocka

WaterLevelAutomatic

Lösenord	kan	användas

Två	uppsättningar	pilknappar	för	snabb,	exakt	inställ-
ning

Temperaturenhet:	Celsius	eller	Fahrenheit

Volymenhet:	Liter,	UK	Gallon	eller	US	Gallon

MultiMix
Nettoinnehåll:	40,	60,	80,	100,	120,	150,	200,	250,	300,	
400	eller	500	liter

Kan	fritt	kombineras	med	Multi,	MultiMix,	Opti	och	
OptiMix

Armaturpelaren	kan	placeras	på	höger	eller	vänster	
sida

Innergrytan	är	tillverkad	i	syrabestandigt	stål

Helsvetsad,	isolerad	grytkropp

Litermarkering	i	grytan

Stödpelare	av	rostfritt	stål	EN	1.4301

Uppvärmning:	Elektriskt	eller	med	ånga	från	extern	
förångare

Effekt:	Enligt	datablad*

Uppkokningstid:	Enligt	datablad*

Arbetstryck:	1,0	bar

Högsta	ångtemperatur:	120˚	C

Inställbar,	stående	kontrollpanel	med	kapslingsklass	
IPX6.

Liten	vattenmängd	i	ånggeneratorn

Värmeelement	längst	fram	i	grytan

Korta	slangar	i	kalla	omgivningar	för	vattentillförsel	
till	grytan

Bottenplatta	med	tätningar	innanför	grytans	yt-
termantel

Inbyggd	säkerhetsbrytare

Säkerhetsmutter/slangbrottsventil	förhindrar	farlig	
återtippning	vid	eventuell	defekt

24	V	styrspänning

Manometer

Tipphöjd:	Minst	400	mm	från	golv	till	underkant	av	
utloppspip*

Ouppvärmd	överkant

Elektronisk	vattenmängdmätare	med	droppfri	pip

Gångjärnsförsett,	lättlöpande	lock	med	gasfjäder	och	
ergonomiskt	grepp

Tättslutande	plastlock	med	inspektionshål	med	lucka

Spärr	mot	tippning	med	stängt	lock

Elektrisk	tippning	med	justerbar	TiltBack

Felkoder	för	användarfel	och	apparatfel

Maximal	temperatur	på	grytkroppen	efter	3	timmars	
kokning:	<40°	C	3

Arbetshöjd:	900	mm	

Omrörare
Inbyggd	omrörare	utan	fogar	i	matområdet

Robust,	lätt	rörverktyg	av	rostfritt	stål

Skrapor	av	livsmedelsgodkänd,	värmetålig	plast

Omrörarens	vikt:	2,3-8	kg*		

Varv/min:	40-300	l	5-155	varv/min	(400	l	5-140	
varv/min)

Min.	periferihastighet:	0,12-0,27	m/s*

Max.	periferihastighet:	3,7-7,7	m/s*

Största	vridmoment:	164-477	Nm*

Långsam	acceleration/retardation	för	större	säkerhet

Omröraren	stoppas	snabbt	när	locket	öppnas

Omröraren	är	skyddad	mot	överbelastning

Ljudnivå	i	drift:	Under	55	dB

Standard: Styrning AutoTemp 55
Elektronisk	styrning	av	mattemperaturen

9	dynamiska	värmesteg	för	skonsam	uppvärmning

6	dynamiska	rörmönster	med	riktningsändring	och	
variabelt	varvtal

10	program	med	lagring	av	10	datauppsättningar.	5	av	
programmen	förutsätter	kylningsfunktion	(tillval)

Extern	larmsignal	kan	anslutas

Realtidsklocka

PowerMix

SlowMix	(tillval)

WaterLevelAutomatic

Lösenord	kan	användas

Två	uppsättningar	pilknappar	för	snabb,	exakt	inställning

Temperaturenhet:	Celsius	eller	Fahrenheit

Volymenhet:	Liter,	UK	Gallon	eller	US	Gallon

Kylning
Kylning	med	vattenledningsvatten	och	vattensparfunk-
tion	(tillval)

Tekniska data
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Tekniska data

Opti
Nettoinnehåll:	40,	60,	80,	100,	120,	150,	200,	250	eller	
300	liter

Kan	fritt	kombineras	med	Multi,	MultiMix,	Opti	och	
OptiMix

Armaturpelaren	kan	placeras	på	höger	eller	vänster	
sida

Innergrytan	är	tillverkad	i	syrabestandigt	stål

Helsvetsad,	isolerad	grytkropp

Litermarkering	i	grytan

Stödpelare	av	rostfritt	stål	EN	1.4301

Uppvärmning:	Elektriskt	eller	med	ånga	från	extern	
förångare

Effekt:	Enligt	datablad*

Uppkokningstid:	Enligt	datablad*

Arbetstryck:	1,0	bar

Högsta	ångtemperatur:	120˚	C

Inställbar,	stående	kontrollpanel	med	kapslingsklass	
IPX6.

Liten	vattenmängd	i	ånggeneratorn

Värmeelement	längst	fram	i	grytan

Korta	slangar	i	kalla	omgivningar	för	vattentillförsel	
till	grytan

Bottenplatta	med	tätningar	innanför	grytans	yt-
termantel

Inbyggd	säkerhetsbrytare

Säkerhetsmutter/slangbrottsventil	förhindrar	farlig	
återtippning	vid	eventuell	defekt

24	V	styrspänning

Manometer

Tipphöjd:	600	mm	från	golv	till	underkant	av	utlopps-
pip

Ouppvärmd	överkant

Elektronisk	vattenmängdmätare	med	droppfri	pip

Gångjärnsförsett,	lättlöpande	lock	med	gasfjäder	och	
ergonomiskt	grepp

Tättslutande	plastlock

Spärr	mot	tippning	med	stängt	lock

Elektrisk	tippning	med	justerbar	TiltBack

Felkoder	för	användarfel	och	apparatfel

Maximal	temperatur	på	grytkroppen	efter	3	timmars	
kokning:	<40°	C	3

Arbetshöjd:	900	mm	

Standard: Styrning AutoTemp 31
Elektronisk	styrning	av	manteltemperaturen

Timer	för	koktid/klockslag	med	möjlighet	att	ansluta	
extern	larmsignal

Realtidsklocka

WaterLevelAutomatic

Lösenord	kan	användas

Två	uppsättningar	pilknappar	för	snabb,	exakt	inställ-
ning

Temperaturenhet:	Celsius	eller	Fahrenheit

Volymenhet:	Liter,	UK	Gallon	eller	US	Gallon

Alternativ: Styrning AutoTemp 51
Elektronisk	styrning	av	manteltemperaturen

Mattermometer	för	styrning	efter	kärntemperaturen

6	program	med	lagring	av	10	datauppsättningar

Extern	larmsignal	kan	anslutas

Realtidsklocka

WaterLevelAutomatic

Lösenord	kan	användas

Två	uppsättningar	pilknappar	för	snabb,	exakt	inställ-
ning

Temperaturenhet:	Celsius	eller	Fahrenheit

Volymenhet:	Liter,	UK	Gallon	eller	US	Gallon

OptiMix
Nettoinnehåll:	40,	60,	80,	100,	120,	150,	200,	250	eller	
300	liter

Kan	fritt	kombineras	med	Multi,	MultiMix,	Opti	och	
OptiMix

Armaturpelaren	kan	placeras	på	höger	eller	vänster	
sida

Innergrytan	är	tillverkad	i	syrabestandigt	stål

Helsvetsad,	isolerad	grytkropp

Litermarkering	i	grytan

Stödpelare	av	rostfritt	stål	EN	1.4301

Uppvärmning:	Elektriskt	eller	med	ånga	från	extern	
förångare

Effekt:	Enligt	datablad*

Uppkokningstid:	Enligt	datablad*

Arbetstryck:	1,0	bar

Högsta	ångtemperatur:	120˚	C

Inställbar,	stående	kontrollpanel	med	kapslingsklass	
IPX6.

Liten	vattenmängd	i	ånggeneratorn

Värmeelement	längst	fram	i	grytan

Korta	slangar	i	kalla	omgivningar	för	vattentillförsel	
till	grytan

Bottenplatta	med	tätningar	innanför	grytans	yt-
termantel

Inbyggd	säkerhetsbrytare

Säkerhetsmutter/slangbrottsventil	förhindrar	farlig	
återtippning	vid	eventuell	defekt

24	V	styrspänning

Manometer

Tipphöjd:	600	mm	från	golv	till	underkant	av	utloppspip

Ouppvärmd	överkant

Elektronisk	vattenmängdmätare	med	droppfri	pip

Gångjärnsförsett,	lättlöpande	lock	med	gasfjäder	och	
ergonomiskt	grepp

Tättslutande	plastlock	med	inspektionshål	med	lucka

Spärr	mot	tippning	med	stängt	lock

Elektrisk	tippning	med	justerbar	TiltBack

Felkoder	för	användarfel	och	apparatfel

Maximal	temperatur	på	grytkroppen	efter	3	timmars	
kokning:	<40°	C	3

Arbetshöjd:	900	mm

Omrörare
Inbyggd	omrörare	utan	fogar	i	matområdet

Robust,	lätt	rörverktyg	av	rostfritt	stål

Skrapor	av	livsmedelsgodkänd,	värmetålig	plast

Omrörarens	vikt:	2,3-5,5	kg*		

Varv/min:	5-155

Min.	periferihastighet:	0,12-0,25	m/s*

Max.	periferihastighet:	3,7-7,7	m/s*

Största	vridmoment:	164-477	Nm*

Långsam	acceleration/retardation	för	större	säkerhet

Omröraren	stoppas	snabbt	när	locket	öppnas

Omröraren	är	skyddad	mot	överbelastning

Ljudnivå	i	drift:	Under	55	dB

Standard: Styrning AutoTemp 55
Elektronisk	styrning	av	mattemperaturen

9	dynamiska	värmesteg	för	skonsam	uppvärmning

6	dynamiska	rörmönster	med	riktningsändring	och	
variabelt	varvtal	
10	program	med	lagring	av	10	datauppsättningar		
5	av	programmen	förutsätter	kylningsfunktion	(tillval)

Extern	larmsignal	kan	anslutas

Realtidsklocka

PowerMix

SlowMix	(tillval)

WaterLevelAutomatic

Lösenord	kan	användas

Två	uppsättningar	pilknappar	för	snabb,	exakt	inställ-
ning

Temperaturenhet:	Celsius	eller	Fahrenheit

Volymenhet:	Liter,	UK	Gallon	eller	US	Gallon

Kylning
Kylning	med	vattenledningsvatten	och	vattensparfunk-
tion	(tillval)

Kylning	med	kallvatten	från	extern	kylanläggning	
(tillval)

3			Undantaget	konstruktionsbetingade	värmeledningsbryggor	i	vissa	randområden * Se	datablad	(kan	rekvireras	från	återförsäljare)



Multi MultiMix Opti OptiMix

Volym 40-500 liter 40-500 liter 40-300 liter 40-300 liter

Standardstyrning AutoTemp 31 AutoTemp 55 AutoTemp 31 AutoTemp 55

Alternativ styrning AutoTemp 51 - AutoTemp 51 -

Elektrisk tippning + + + +

Tipphöjd  400-467 mm* 400-467 mm* 600 600

Placering av styrning Höger eller vänster 

sida

Höger eller vänster 

sida

Höger sida eller 

vänster sida

Höger eller vänster 

sida

Omrörare - + - +

Varv per minut - 5-155 (40-300 l)

5-140 (400 och 500l)

- 5-155

Max. vridmoment för omrörare - 164-477 Nm* - 164-477 Nm*

Gångjärnsförsett plastlock + + + +

Gasfjäder på locket för enkel 

öppning

+ + + +

Inspektionshål - + - +

Kylning med vattenledningsvatten o o o o

Kylning med vatten från isbank - - - o 

endast 100-300 liter

Säkerhetsbrytare + + + +

Anslutningsmöjlighet för 

givare för registrering av 

mattemperaturen 

o o o o

Uppvärmningsmetod El/ånga El/ånga El/ånga El/ånga

* Beror av grytstorleken

AutoTemp 31 AutoTemp 51 AutoTemp 55
Justerbar stående kontrollbox + + +

TiltBack + + +

WaterLevelAutomatic + + +

Vattenmängdmätare + + +

Styrning utifrån 

manteltemperatur

+ + -

Styrning utifrån mattemperatur - - +

Värmningssteg för skonsam 

uppvärmning

- - +

Mattermometer - + -

Klocka/timer + + +

Programmerbar - + +

Översikt - grytor

Översikt - styrningar

Ej möjligt-

+ Standard

Tillvalo
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Du hittar fler grytor, stekbord och spisar i våra broschyer på www.joni-foodline.dk

Easy • EasyMix • EasyStand • EasyMobile

Användarvänliga kvalitetsprodukter för professionella storkök Användarvänliga kvalitetsprodukter för professionella storkök

MK • MKM • KE 800 • KE 700 • KSF • InFlex

Användarvänliga kvalitetsprodukter för professionella storkök

Tippbart stekbord J

Användarvänliga kvalitetsprodukter för professionella storkök

Tippbart stekbord InoPa

Jøni Foodline A/S • Fiskeløkken 2-6 • DK-5330 Munkebo • Danmark
Telefon +45 65 97 48 15 • Telefax +45 65 97 57 47 • sales@joni-foodline.dk • www.joni-foodline.dk


