
Koking
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Metos Viking Combi er en basiskjele med en kraftig, integrert 
mikseenhet for fleksibel og profesjonell matlaging. Med mikseren 
kan du lage mange retter fra start til slutt i én kjele. Ved å mikse 
ingrediensene på den måten, ledes varmen, og maten kokes 
raskere og jevnere. Vanskelig, manuell tilhører fortiden. Med 
unike miksefunksjoner kan du for eksempel hakke kjøttdeig og 
mose poteter til puréer.

Metos Viking er en effektiv og brukervenlig basiskjele som kan 
brukes i stort sett alle profesjonelle kjøkken. Takket være den 
store dampjakken som går opp til kjelens øverkant, kan du koke 
supper, sauser og mange andre matretter raskt, og med elektrisk 
vipping er det lett å lesse over mat. Viking-kjelene kan installeres 
uten støttesøylen i midten slik at du sparer plass på kjøkkenet.

METOS VIKING 

Standardutstyr
● separat lokk (150-400 l med hengslet lokk)
● vannkran (kaldt vann)
● målestikke
● hengekrok til verktøy på venstre og høyre 

søyle (enkeltkjele)

● laget i rustfritt stål, indre overflate i syrefritt 
rustfritt stål

● trinnløs temperaturkontroll, maks. 120 °C
● maks. trykk i dampjakken 1,0 bar
● elektrisk vipping

● laget i rustfritt stål, indre overflate i syrefritt 
rustfritt stål

● trinnløs temperaturkontroll, maks. 120 °C
● maks. trykk i dampjakken 1,0 bar
● elektrisk vipping
● integrert mikser: trinnløs miksehastighet-

kontroll (20-110 rpm), to mikseprogrammer 
(forsiktig miksing, hard miksing)

● autorevers-miksing
● mikseverktøy med avtakbar skrape

Standarutstyr
● lokk med sikkerhetsgitter
● vannkran (kaldt vann)
● målestikke
● hengekrok til verktøy på venstre og høyre 

søyle (enkeltkjele)

METOS VIKING COMBI
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Rengjøring Artikkel
Rengjøringsverktøy 60 L 4222728
Rengjøringsverktøy 80 L 4222729
Rengjøringsverktøy 100 L 4222730
Rengjøringsverktøy 150 L 4222731
Rengjøringsverktøy 200 L 4222732
Rengjøringsverktøy 300 L 4222733
Rengjøringsverktøy 400 L 4222734

METOS VIKING OG VIKING COMBI

Viking-kjeler på 150-400 li-
ter leveres med henglset lokk, 
men også mindre kjeler kan le-
veres med dette.

Viking Combi-kjelen tilpasses 
med en sikkerhetsgitter.

Metos Artikkel Volum l Dimensjon mm Elektrisk tilkobling
Viking 40E 4215340 40 1047x750x1020 400V3N~ 9 kW 16A
Viking 60E 4215341 60 1047x750x1020 400V3N~ 10,5 kW 16A
Viking 80E 4215343 80 1154x750x1020 400V3N~ 12 kW 20A
Viking 100E 4215344 100 1154x805x1020 400V3N~ 16 kW 25A
Viking 150E 4215345 150 1360x940x1040 400V3N~ 20 kW 32A
Viking 200E 4215346 200 1360x940x1040 400V3N~ 30 kW 50A
Viking 300E 4215850 300 1560x1165x1220 400V3N~ 40 kW 63A
Viking 400E 4215851 400 1560x1165x1220 400V3N~ 57,6 kW 100A

Tilleggsutstyr for Viking-kjele, bestilles fra fabrikk Artikkel
Hengslet lokk  40-60 4215355
Hengslet lokk  80-100 4215356

Metos Artikkel Volum l Dimensjon mm Elektrisk tilkobling
Viking Combi 40E SGL 4215939 40 1047x750x1020 400V3N~ 9,75 kW 25A
Viking Combi 60E SGL 4215940 60 1047x750x1020 400V3N~ 11,25 kW 25A
Viking Combi 80E SGL 4215941 80 1154x750x1020 400V3N~ 12,75 kW 32A
Viking Combi 100E SGL 4215942 100 1154x805x1020 400V3N~ 16,75 kW 35A
Viking Combi 150E SGL 4215943 150 1360x940x1040 400V3N~ 21,5 kW 50A
Viking Combi 200E SGL 4215944 200 1360x940x1040 400V3N~ 31,5 kW 63A
Viking Combi 300E SGL 4215945 300 1560x1165x1220 400V3N~ 41,5 kW 80A
Viking Combi 400E SGL 4215946 400 1560x1165x1220 400V3N~ 59,8 kW 100A

Tilbehør til Viking Combi-kjeler Artikkel
Vispegrind 40-60 4211203
Vispegrind 80-100 4211193
Vispegrind 150-200 4211186
Vispegrind 300 4211179
Vispegrind 400 4215872

Tilbehør til Viking- og Viking Combi gryter

Monteringsrammer for enkle gryter Artikkel
Monteringsramme, 40-100 4215837
Monteringsramme, 150-400 4215839
Innstøpingsramme, 40-100 4215838
Innstøpingsramme, 150-400 4215840

Monteringsrammer for gryter i parstell Artikkel
Monteringsramme, 40-100 4215845
Monteringsramme, 150-400 4215843
Innstøpingsramme, 40-100 4215846
Innstøpingsramme, 150-400 4215844

Tilleggsutstyr, bestilles fra fabrikk Artikkel
Spylepistol Viking/Culino 4215246
Spylepistol heavy duty Viking/Culino 4222176
Automatisk vannpåfylling 4215825
Mattemperatur display 1) 4215379
Manuell nedkjøling med tappevann (C1) 2) 4215249
HACCP funksjoner 4213095
Trådløs grytesensor

Tilbehør Artikkel
Silplate 40-60 4211517
Silplate 80-100 4211524
Silplate 150-200 4211997
Silplate 300-400 4212013
Silplateforlenger 300-400 4212006
Helletutforlenger 150-200 4212743
Helletutforlenger 300-400 4212768
Potetstikker Soft 670 4000031
Doseringsøse Ergo 4252305
Hellebrett for kartonger 4000012

1) inkl. HACCP funksjoner
2) krever hånddusj

Avtagbare tappekraner s. 81

Mer tilbehør s. 82

Metos IoLiving,  
s. 27. 

Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Installasjonstegninger på s. 493-494.

Vogner Artikkel
Flerfunksjons kantinevogn MPT-450, GN1/1 4554132
Holder for mikseverktøy til MPT-450 vogn 4215990
Avrenningsenhet for MPT-450 vogn 4000009
Flerfunksjons kantinevogn MPT-2/450, GN2/1 4554133
Gryte tilbehør vogn 4554564
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Grytene Culino og Culino Combi er er et trygt valg for alle profesjonelle 
kjøkken. Grytene har flere fleksible funksjoner som gjør det enda lettere 
å arbeide på kjøkkenet. Du kan spare mye tid med ett produkt som kan 
tilberede, blande og avkjøle mat. Den integrerte bunnmonterte mikseren 
gjør Culino Combi til et kjærkomment, fleksiblet verktøy for alle kokker i 
dagens travle kjøkken.

Med den elektroniske temperaturkontrollen og displayet får du alltid 
nøyaktige innstillinger. Jevn, elektrisk vipping gjør at det er enkelt å 
dekantere, og med den helinsolerte gryten sparer du energi, samtidig som 
du forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen.

Culino Combi kommer med en integrert mikser slik at du kan lage både varm 
og kald mat. Når gryten er utstyrt med valgfri avkjøling, kan du bruke den 
til hele prosessen. Tilbered, bland og avkjøl! Metos Culino Combi tilpasser 
seg dine behov, og du kan utvikle dine egne matprogrammer. 
Det er lett å bruke den bunnmonterne mikseren. Den blander supper forsiktig, 
moser poteter og rotgrønnsaker, presser og bruner kjøttdeig, og blander til 
og med brøddeig. Med mange av de automatiske mikseprogrammene kan 
du lage retter med kun ett trykk, samtidig som den er fleksiblel slik at du 
kan lage maten akkurat slik du vil.

METOS-GRYTENE CULINO OG CULINO COMBI

En robust, vedlikeholdsfri, auto reverserende 
miksearm brukes til alle handlinger. 
Miksearmen sørger for at alle ingrediensene 
blir skikkelig blandet og at temperaturen blir 
skikkelig fordelt.

Med det valgfrie lokket med sikker hetsgitter 
kan du hele tide se maten, samtidig som 
kokken kan legge til matvarer direkte i gryten 
uten å stoppe blandefunksjonen. Lokket 
følger med, og er lett å fjerne slik at det kan 
rengjøres.

Panelet har store knapper med 
ergonomisk plassering, og det 
er lett å lese av panelet.

Metos Culino & Culino Combi
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METOS-GRYTENE CULINO OG CULINO COMBI

Robust lokk i rustfritt stål. Det solide lokket 
medfølger mens sikkerhetsgitteret er 
tilleggsutstyr. Med disse to kan du blande 
ingredienser, vann og krydder mens mikseren 
er i bruk. Alle delene kan tas fra hverandre for 
rengjøring.

Den integrerte bunnmonterte mikseren holder 
seg “av veien”. Miksearmen holder seg på plass 
når gryten vippes, og det er lett å både fjerne 
og rengjøre gryten, med avtakbare skraper. 
Gryten kan vaskes i oppvaskmaskin. Culino-
gryten leveres uten mikser.

Integrert hånddusj 
(tilleggsutstyr)

Fire miksepro-
grammer

Elektrisk tipping er trygt 
og enkelt å bruke for 
alle kokker. Modellen på 
300-400 liter leveres med 
hydraulisk vipping.

Den nye Culino kan 
integreres med andre 
Proveno- eller Culino-
gryter, slik at du sparer 
verdifull plass på 
kjøkkenet. 

Lettforståelige 
trykk napper og 
sikkerhets stopp.

Håndmikser kit. Håndmikseren settes 
i en festekobling på et spesiallokk 
og spesialtilpasset røreverk mikser 
samtidig som håndmikseren går.

Metos IoLiving tilbyr et  nytt 
helautomatisk og trådløst 
overvåkingssystem, som gjør 
sanntidsovervåking og data-
lagring mulig i profesjonelle 
kjøkken.

Se s. 27.
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METOS CULINO 

Alt utstyr kan også leveres i 230V.
Installasjonstegning side 493-494.

● rustfri utførelse, indre overflate i syrefritt 
rustfritt stål

● trinnløs temperaturkontroll, maks 120°C
● maks damptrykk i mantelen 1,0 bar
● elektrisk tipping
● isolert mantel

Standardutstyr
● separat fast lokk 40-100 L
● 150-400 L med hengslet fast lokk
● vannkran (kaldt vann)
● målestikke
● hengekrok til verktøy på venstre og  

høyre søyle (enkeltgryte)

Metos Culino

CULINO, elektrisk Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling
Culino 40E 4215202 1047x620x1020 400V3N~ 12 kW 20A
Culino 60E 4215203 1047x620x1020 400V3N~ 12 kW 20A
Culino 80E 4215204 1154x690x1020 400V3N~ 16 kW 25A
Culino 100E 4215205 1154x690x1020 400V3N~ 16 kW 25A
Culino 150E 4215206 1360x940x1040 400V3N~ 20 kW 32A
Culino 200E 4215207 1360x940x1040 400V3N~ 30 kW 50A
Culino 300E 4215243 1560x1165x1040 400V3N~ 40 kW 63A
Culino 400E 4215722 1560x1165x1220 400V3N~ 57,6 kW 83A

Monteringsrammer for enkle gryter Artikkel
Monteringsramme, 40-100 4215837
Monteringsramme, 150-400 4215839
Innstøpingsramme, 40-100 4215838
Innstøpingsramme, 150-400 4215840

Monteringsrammer for gryter i parstell Artikkel
Monteringsramme, 40-100 4215845
Monteringsramme, 150-400 4215843
Innstøpingsramme, 40-100 4215846
Innstøpingsramme, 150-400 4215844

Tilleggsutstyr, bestilles fra fabrikk Artikkel
Spylepistol Viking/Culino 4215246
Spylepistol heavy duty Viking/Culino 4222176
Automatisk vannpåfylling 4215245
Timer 4215248
Manuell nedkjøling med tappevann  (C1) 1) 4215249
HACCP funksjoner 4213095
Trådløs grytesensor

1) krever hånddusj

Tilbehør Artikkel
Silplate 40-60 4211517
Silplate 80-100 4211524
Silplate 150-200 4211997
Silplate 300-400 4212013
Silplateforlenger 300-400 4212006
Helletutforlenger 150-200 4212743
Helletutforlenger 300-400 4212768
Potetstikker Soft 670 4000031
Doseringsøse Ergo 4252305
Hellebrett for kartonger 4000012

Manuell nedkjøling med tappevann
Hånddusjen kobles til grytemantelens vanninntak 
manuelt av bruker. Tilkoblingene til vanninntaket og 
-avløpet må settes i riktig posisjon før og etter kjøling.

Avtagbare tappekraner s. 81

Mer tilbehør s. 82
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METOS CULINO COMBI

Alt utstyr kan også leveres i 230V.
Installasjonstegning side 493-494.

● rustfri utførelse, indre overflate i syrefritt 
rustfritt stål

● trinnløs temperaturkontroll, maks 120°C
● maks damptrykk i mantelen 1,0 bar
● elektrisk tipping
● isolert mantel
● integrert røreverk: trinnløs miksehastighet-

kontroll (20-110 rpm) to mikseprogrammer 
(forsiktig miksing, hard miksing)

● fire blandingsprogram
● autorevers-miksing
● røreverk med avtagbar skrape

Standarutstyr
● lokk med sikkerhetsgitter
● vannkran (kaldt vann)
● målestikke
● hengekrok til verktøy på venstre og  

høyre søyle (enkeltgryte)

Metos Culino Combi 

CULINO COMBI, el. Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling
Culino Combi 40E 4215947 1047x620x1020 400V3N~ 12,75 kW 25A
Culino Combi 60E 4215948 1047x620x1020 400V3N~ 12,75 kW 25A
Culino Combi 80E 4215949 1154x690x1020 400V3N~ 16,75 kW 32A
Culino Combi 100E 4215950 1154x690x1020 400V3N~ 16,75 kW 32A
Culino Combi 150E 4215951 1360x940x1040 400V3N~ 21,5 kW 40A
Culino Combi 200E 4215953 1360x940x1040 400V3N~ 31,5 kW 69A
Culino Combi 300E 4215954 1560x1165x1040 400V3N~ 41,5 kW 80A
Culino Combi 400E 4215955 1560x1165x1220 400V3N~ 59,8 kW 100A

Monteringsrammer for enkle gryter Artikkel
Monteringsramme, 40-100 4215837
Monteringsramme, 150-400 4215839
Innstøpingsramme, 40-100 4215838
Innstøpingsramme, 150-400 4215840

Monteringsrammer for gryter i parstell Artikkel
Monteringsramme, 40-100 4215845
Monteringsramme, 150-400 4215843
Innstøpingsramme, 40-100 4215846
Innstøpingsramme, 150-400 4215844

Tilleggsutstyr, bestilles fra fabrikk Artikkel
Spylepistol Viking/Culino 4215246
Spylepistol heavy duty Viking/Culino 4222176
Automatisk vannpåfylling 4215245
Timer 4215248
Mattemperaturføler, innebygget 1) 4215856
Manuell nedkjøling med tappevann (C1) 2) 4215249
Automatisk nedkjøling med tappevann (C2) 3) 4215855
HACCP funksjoner 4213095
Trådløs grytesensor

1) inkl. HACCP funksjoner
2) krever hånddusj
3) inkl. HACCP funksjoner og mattemperaturkontroll

Tilbehør Artikkel
Silplate 40-60 4211517
Silplate 80-100 4211524
Silplate 150-200 4211997
Silplate 300-400 4212013
Silplateforlenger 300-400 4212006
Helletutforlenger 150-200 4212743
Helletutforlenger 300-400 4212768
Vispegrind 40-60 4211203
Vispegrind 80-100 4211193
Vispegrind 150-200 4211186
Vispegrind 300 4211179
Vispegrind 400 4215872
Potetstikker Soft 670 4000031
Doseringsøse Ergo 4252305
Hellebrett for kartonger 4000012

Automatisk nedkjøling med tappevann
Still inn ønsket mattemperatur og start - 
det er alt. Automatisk tømming av mantel 
etter nedkjøling.

Rengjøring Artikkel
Rengjøringsverktøy 60 L 4222728
Rengjøringsverktøy 80 L 4222729
Rengjøringsverktøy 100 L 4222730
Rengjøringsverktøy 150 L 4222731
Rengjøringsverktøy 200 L 4222732
Rengjøringsverktøy 300 L 4222733
Rengjøringsverktøy 400 L 4222734

Avtagbare tappekraner s. 81

Mer tilbehør s. 82
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METOS PROVENO 

Høyttippende gryter er rask 
og enkel å tømme. De fleste 
traller passer under grytens 
helletut.

Gryten er ergonomisk og lett å rengjøre.

Automatisk vannpåfylling,  
selv under tipping.

Avstand til gulv er over 600 mm selv 
mens gryten er i full tipposisjon.

Ergonomiske Metos Proveno
- utviklet for tungt bruk
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METOS PROVENO 
Robust lokk i rustfritt stål. Alle 
deler er avtagbare og tåler vask 
i oppvaskmaskin. Lokk med 
sikkerhetsrist som standard.

Synlig og enkelt 
kontrollpanel med 
kun ett justeringshjul 
for alle innstillinger.

HACCP-tilpasset. 
Trådløse TempNet – 
overvåkingssystem for 
fleksibilitet

Energiforbruk vises  
på displayet

Polyuretanskum 
isolasjon for sterkere 
struktur og bedre 
energieffektivitet

Trygg, elektrisk tipping.  
Grytene på 200-400 liter 
har kraftig hydraulisk 
tipping. 

Med funksjonsparametre kan 
flere av grytens funksjoner 
endres uavhengig av hverandre 
slik at den kan tilpasses til 
akkurat dine behov. 

Sikkerhets- og   
tilbaketippingsfunksjon  
er standard.

Flerstegs 
mikseprogrammer, 
som er prøvd ut av 
profesjonelle kokker.

EasyProg: 99 egne 
programplasser

Kan kobles til en annen 
Metos kombigryte ved 
bruk av felles søyle.

Kraftig og hygienisk mikser med auto-
revers for all slags blandinger og 
pisking .  Mikseren er lett å ta av pga. det 
rene løftehåndtaket. 

Integrert 
vannpåfylling 
plassert i bakkant

Tipphøyde 600 mm
Gryten er ergonomisk og 
lett å tømme.

Tilbehør krok
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Alt – bare mye enklere

Plass for 1/1 GN.
Perfekt for verktøy  
eller ingredienser.

METOS PROVENO 

Et høyt og oversiktlig 
kontrollpanel er beskyttet 
mot kollisjoner.

Kraftig og hygienisk mikser med auto revers for all 
slags blandinger og pisking  (140 o/m). Mikseren 
er lett å ta av pga. det rene løftehåndtaket.  
Avtagbare skraper. Alle deler tåler vask i oppvask-
maskin. Kan også leveres i ”heavy-duty” utgave 
for ekstra tung last, standard i 400 liters gryte.

Unike rustfrie lokk. Alle deler kan enkelt tas av og vaskes i oppvaskmaskin. Lokk med 
sikkerhetsgitter leveres som standard.

Kremer supper trygt. Håndmikseren settes 
i en festekobling på et spesiallokk og et sp-
esialtilpasset, mindre røreverk mikser samtidig 
som håndmikseren går. Lokket og røreverk-
tøyet, spesialtilpasset for bruk sammen med 
håndmikser er tilgjengelig for alle Metos gryter.

Utrolig jevne pureer med håndmixer lokk og 
spesial mixerverktøy.
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METOS PROVENO 

Rengjøring er enkelt

Mange hånddusj alternativer

Sømløse sveiser sikrer glatt 
overflate så skitt ikke setter 
seg i noen kanter.

Blankpolert overflate er enkel 
å rengjøre med vaskekost 
eller rengjøringsverktøy.

Automatisk Burn Prevent kontroll 
forhindrer fastbrent mat i gryten. 
Selv melkebaserte matvarer svir 
seg ikke. Rengjøring av gryten er 
ekstremt lett.

Alle deler til lokk og rørverkøty kan 
vaskes i oppvaskmaskin.

Tungt røreverktøy kan vaskes verktøyvogner, 
enten manuelt eller i oppvaskmaskin.

Rørverktøyholder for trolley MPT-450 
vogn hjelper for vask av verktøy.
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Med mattemperaturkontroll som standard  
i alle Metos Proveno -gryter

Mattemperaturen vises hele tiden under koking og 

nedkjøling. Informasjonen om mattemperaturen kan 

brukes i HACCP og kan registreres automatisk og 

fortløpende under hele prosessen.

METOS PROVENO 

Raske-/ 
hevekontroll

Hindrer at maten 
brenner fast

1/2 energikontroll, 
automatisk inn-/
utkobling ved behov

tidtid
Kalde ingredienser 
tilsettes.

Jevnere og raskere matlaging

Proving Control – Heving med presis 

hevetemperatur – enkelt og trygt

BurnPrevent Control – for bedre kvalitet  på 

tilberedningen, og ekstremt lett rengjøring.

Energibesparende: full kraft bare når det er nødvendig, 

ellers kun ½ energi. Helautomatisk.

Ingen temperaturjustering underveis – TempGuard 

reagerer automatisk på temperaturendringer

Tradisjonelle  gryter: grytens 
indre overflatetemperatur vi-
ses i tallvinduet, den eksakte 
mattemperaturen er ukjent.

TempGuard: Temperatu-
ren i maten måles eksakt 
og sørger for korrekt opp-
varming av gryten.
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EasyRun programmering ved hjelp av grytens kontroll-

panel på web. Ett-, to- eller tretrinns program og Clean+ 

vaskeprogram. Programmene lagres automatisk og kan 

brukes igjen senere. Kan programmeres opptil en uke før 

bruk.

EasyProg –  programmerbar helautomatisk prosess uten 

tilsyn av bruker. Enkel programmering ved bruk av nett-

leser eller grytens kontrollpanel. Program kan lagres på 

USB-pinne og kopieres til andre gryter.

Oppskrifter kan programmeres i 9 trinn. Miksing og opp-

varming starter automatisk ved forhåndsinnstilt tid. 

Programmerbar koketid, automatisk tapping av lednings-

vann, automatisk friskvann fylling for mat, automatisk ”kok 

& hold” med innstilt temperatur. Sikkerhetsfunksjoner for 

strømstand eller svikt i vanntilførselen. Hvis det oppstår 

forsinkelse i prosessen, så vises dette i displayet.

METOS PROVENO 

EasyProg programmering: 9-trinns  
program for dine favorittoppskrifter 

EasyRun program

Nettleser bilde EasyProg

EasyProg 

Helautomatisk flertrinns 
kok-kjøl programmering  
i din Proveno.

KOK & KJØL 

KJØL & HOLD 

KJØL & REGENERER
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Trådløs temperaturovervåking

METOS IOLIVING TEMPERATUROVERVÅKING

●  rimelig, enkel å installere og bruke
●  ingen programvareinstallasjoner kreves (online 

tjeneste)
●  dataoverføring via telefon / nettbrett 
●  data tilgjengelig via en nettleser 
●  rapportering på daglig, ukentlig eller månedlig nivå 
●  varsler

Metos IoLiving er et trådløst temperatur-

overvåkingssystem som er lett å bruke og 

gir enkel og effektiv garanti for mattrygghet 

og kvalitet. Metos IoLiving sensorer viser 

temperaturdata i sanntid som overføres au-

tomatisk til  Android-telefon eller nettbrett 

ved hjelp av bluetooth. Gjennom telefonen / 

nettbrettet blir dataene overført til en web-

tjeneste som kan nås ved hjelp av en net-

tleser. Med Metos IoLiving kan du overvåke 

miljødata  i ulike målepunkter  og nettsteder 

fra hvor som helst over internett. Dette vil 

eliminere menneskelige skrivefeil og frigjøre 

en ansatts tid til produktivt arbeid. Dersom 

temperaturområdet avviker fra terskelen, kan 

varslingsinformasjon  rettes til en mobiltelefon 

via tekstmelding, eller til en e-post. Rapporter-

ing muliggjør omfattende søk av informasjon 

og overføring av informasjon til andre parter 

enkelt og greit.
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Nedkjøling med isvann fra isblokkmaskin

Automatisk nedkjøling med isvann C3 og C5 

Isvann nedkjøling C3: Avkjølt vann sirkulerer mellom isblokk-

maskinen og kombigrytens mantel – lukket sirkulasjon.

Tofasenedkjøling C5: Nedkjøling starter med tappevann når 

temperaturdeltaet er stort, og går over til isvannsnedkjøling når 

deltaet er lite. 

Automatisk nedkjøling med isvann Proveno Climatic 

C3  – lukket sirkulasjon

Isvann sirkulerer i kombigrytens mantel og i det spesielle 

Climatic-mikseverktøyet. Metos Proveno Climatic isvann-

systemet overgår alle eksisterende kjølenormer med stor 

margin. F. eks. 200 liter gulasj fra +98°C til +3°C tar ca. 45 

minutter!

Nedkjøling med tappevann

Automatisk nedkjøling med tappevann 

Still inn ønsket temperatur i maten og start – dette er alt! 

Automatisk drenering av mantelen etter nedkjøling. ”Kjøl & 

hold”-funksjon.

Proveno -nedkjølingsløsninger

METOS PROVENO 

Automatisk nedkjøling: still inn ønsket 

mattemperatur og start – det er alt!  Au-

tomatisk tømming av mantelen etter ned-

kjøling.  Mattemperaturen vises kontinuerlig 

i tallvinduet. Automatisk dampkonden-

sering før nedkjøling starter.  Nedkjølin-

gen kan avbrytes, stoppes, eller innstilt 

temperatur endres i løpet av prosessen. 

Ned kjølingen stopper automatisk når 

produktet ikke blir nedkjølt  videre ved 

hjelp av tilgjengelige kjølemidler, sik-

kerhetsfunksjon for å unngå utilsiktet 

nedkjøling. ”Kjøl & hold”-funksjon som 

holder maten på innstilt temperatur. 

Kjølemiddel  kan være tappevann eller 

isvann fra en separat isblokkmaskin.
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Metos Proveno Artikkel Dimensjon mm El. tilkobling
Metos Proveno 40E 4222150 1047x860x1000/1535* 400V 3N~ 12,75 kW 25A
Metos Proveno 60E 4222152 1047x945x1000/1535* 400V 3N~ 16,75 kW 32A
Metos Proveno 80E 4222154 1154x1000x1000/1535* 400V 3N~ 20,75 kW 40A
Metos Proveno 100E 4222156 1154x1000x1000/1535* 400V 3N~ 20,75 kW 40A
Metos Proveno 150E 4222158 1360x1070x1000/1535* 400V 3N~ 25,5 kW 50A
Metos Proveno 200E 4222160 1360x1070x1000/1535* 400V 3N~ 35,5 kW 63A
Metos Proveno 300E 4222162 1560x1270x1000/1535* 400V 3N~ 49,5 kW 100A
Metos Proveno 400E 4222164 1560x1280x1050/1535* 400V 3N~ 59,8 kW 100A

Alt utstyr kan også leveres i 230V. *grytens høyde/kontrollpanel høyde

Metos Proveno 150E

Monteringsrammer for enkel gryte Artikkel

Monteringsramme 4222188 
Innstøpingsramme 4222190 

Monteringsrammer for gryter i parstell Artikkel
Monteringsramme 4222192
Innstøpingsramme 4222194

Adapter for gammel Proveno ramme Artikkel
Monteringsramme 4222210
Innstøpingsramme 4222210

Installasjonstegning side 495.

Metos Proveno 80E 

Standard:
Høy tipping (600 mm)

Røreverktøy med avtagbare skraper

Lokk med sikkerhetsgitter

TempGuard-temperaturkontroll

Multifunksjonell timer

Røreverket kan kjøres under tipping  
   for enklere tømming av gryten

Vannpåfylling mens gryten tippes

Tilbaketippingsfunksjon

USB-tilkobling i kontrollpanelet

Tilkobling for energioptimalisering 

Energiforbruk visning

HACCP-tilpasset

Målestikke

METOS PROVENO 

Metos IoLiving tilbyr et nytt 
helautomatisk og trådløst 
overvåkingssystem, som gjør 
sanntids overvåking og data-
lagring mulig i profesjonelle 
kjøkken.

Se s. 27.
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Tilleggsutstyr, bestilles fra fabrikk Artikkel
Automatisk vannpåfylling 4222180
Automatisk nedkjøling med tappevann (C2) 4222168
Nedkjøling med isvann (C3) 4222170
Tofaset nedkjøling (C5) 4222172
Tømming med trykkluft C3 eller C5 nedkjøling* 4222768
S1 Spylepistol 4222174
S2 Spylepistol heavy duty 4222176
S3 Spylepistol tilkoblingsslange 4222178
Trådløs IoLiving-grytesensor 4008006
EasyRun Programming, 3 program + vaskeprogram 4222182
EasyProg Programming, 99 program 4222184

* Tømming med trykkluft sparer vann i isvannsirkulasjon.

METOS GRYTER FABRIKKMONTERTE TILLEGGSUTSTYR

Proveno, Viking, Culino fabrikkmonterte alternativer

Proveno fabrikkmonterte alternativer

Automatisk matvannpåfylling; justerbar 
kundespesifikk bypass av ledningsvann 
før vannpåfylling for matproduksjon, 
vannpåfylling og -måling uten tilsyn, 
manuell vannpåfylling med trykknapper 
- liter vises kontinuerlig i display. 
Vannpåfylling selv ved tipping.

S1 Spylepistol Tappekran D1-stdS2 Spylepistol heavy duty

Bunnventil kobling    
D2 SMS63 TC  
(leveres plugget)

Bueventil  CIP D2 SMS63 
TC/ SMS51 hann

Hannkobling for pumpe- slange 
D2 SMS63 TC/SMS51 hann

Klaffventil D2 SMS63 TC

S3 Spylepistol 
tilkoblingsslange

Fabrikkmontert, passer også for Viking og Culino gryter Artikkel
Tappekran D1-std 4211972
Bunnventil kobling D2 SMS63 (leveres plugget)* 4222135
Bueventil CIP D2 SMS63 TC/SMS51 hann 4222747
Klaffventil D2 SMS63 TC 0000000
Hannkobling for pumpeslange Metos D2 SMS63 TC/SMS51 hann 4222764
Heavy Duty verktøy 150 L 4215823
Heavy Duty verktøy 200 L 4215720
Heavy Duty verktøy 300 L 4215814
400 liter gryte leveres med Heavy Duty røreverk som standard.

* for 80-400 liters gryter Ventil koblinger s. 497.
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Tilleggsutstyr Proveno
Viking  
Culino

Silplate 40-60 4222196 4211517
Silplate 80-100 4222198 4211524
Silplate 150-200 4222200 4211997
Silplate 300-400 4222202 4212013
Silplateforlenger 300-400 4222204 4212006
Helletutforlenger 150-200 4222206 4212743
Helletutforlenger 300-400 4222208 4212768
Vispegrind 40-60 4211203 4211203
Vispegrind 80-100 4211193 4211193
Vispegrind 150-200 4211186 4211186
Vispegrind 300 4211179 4211179
Vispegrind 400 4215872 4215872

Tilleggsutstyr Proveno
Viking 
Culino

Målestikke 40 4222212 4211316
Målestikke 60 4222214 4211309
Målestikke 80 4222216 4211281
Målestikke 100 4222218 4211274
Målestikke 150 4222220 4211267
Målestikke 200 4222222 4211235
Målestikke 300 4222224 4211228
Målestikke 400 4222226 4215920

Rengøringsverktøy

Heavy duty verktøy

Skraper

Vaskebørste

VispegrindSilplate

Todelt silplate (300-400 l). 
Tilleggsdel brukes om det 
er nødvendig.

Helletutforlenger

METOS GRYTER TILLEGGSUTSTYR

Vogner Artikkel
Flerfunksjons kantinevogn MPT-450, GN1/1 4554132
Holder for mikseverktøy til MPT-450 vogn 4215990
Avrenningsenhet for MPT-450 vogn 4000009
Flerfunksjons kantinevogn MPT-2/450, GN2/1 4554133
Mikserverktøy vaskevogn MWT 4554560
Mikserverktøy vaskevogn MWT2 for 2 verktøy 4554562
Gryte tilbehør vogn 4554564

Heavy Duty Mixing verktøy etterbestill Artikkel
Heavy Duty Mixing verktøy 150 L 4215822
Heavy Duty Mixing verktøy 200 L 4215719
Heavy Duty Mixing verktøy 300 L 4215721
Heavy Duty Mixing verktøy 400 L 4215868

Tilleggsutstyr Artikkel
Potetstikker Soft 670 4000031
Doseringsøse Ergo 4252305
Hellebrett for kartonger 4000012
Holder for vakuum-/sous vide-poser 4222727
Håndmikser feste tilgjengelig for Proveno 40-100L gryte

Hellebrett for kartonger

Rengjøring Artikkel
Rengjøringsverktøy 60 L 4222728
Rengjøringsverktøy 80 L 4222729
Rengjøringsverktøy 100 L 4222730
Rengjøringsverktøy 150 L 4222731
Rengjøringsverktøy 200 L 4222732
Rengjøringsverktøy 300 L 4222733
Rengjøringsverktøy 400 L 4222734
Vaskebørste 4000028
Skrape 4000029

Sous Vide Kapasiteit Artikkel
Sous Vide sett Proveno 80 L 35 kg 4222723
Sous Vide sett Proveno 100 L 35 kg 4222724
Sous Vide sett Proveno 150 L 60 kg 4222725
Sous Vide sett Proveno 200 L 60 kg 4222726
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METOS GRYTER TILLEGGSUTSTYR

Potetstikker Doseringsøse
Poseholder

Målestikke

Flerfunksjons kantinevogn MPT-2/450

Flerfunksjons kantinevogn MPT-450 Avrenningsenhet for MPT-450

Rørverktøy holder for MPT-450

Sous Vide kurv og verktøy Håndmikser festekit Mikserverktøy vaskevogn

Gryte tilbehør vogn KTT Gryte tilbehør vogn AT-77

83



100

80

60

40

20

°C

Min.  15 30 45 60 75

+8°C
+3°C

Metos Proveno Climatic 
200 liters bolognese 

Isvann i mantel
Isvann i røreverk og mantel

Med Climatic røreverk 
kan du slå de fleste (alle) 
nedkjølingsnormer.

METOS PROVENO CLIMATIC

Kombigryte Proveno Climatic med integrert 

Climatic mikser klar for det revolusjonerende 

kjølesystemet, som til og med kjøler ned store 

volumer flytende og delvis flytende mat. Dette 

gjøres trygt og raskt, og alle eksisterende 

kjølenormer møtes og övergåes. Isvann sirkulerer 

i kombigrytens mantel og i det spesielle Climatic-

mikseverktøyet og kjøler ned maten ekstremt 

raskt direkte til +3 °C.  Isvann-systemet er 

skapt for store kok/kjøl-enheter, eller kunder 

som må kjøle ned store volumer mat direkte til 

lagringstemperatur +3 °C.

50% raskere kjøling!
Metos Proveno Climatic gryte leveranse inkluderer 
tilkobling for isvann og trykkluft. Verktøyheis for 
røreverk og hånddusj er ekstra tilvalg.

Metos Proveno Climatic - 
kombigryte med supereffektivt 
nedkjølings rørverk
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Isvann i mantel
Isvann i røreverk og mantel

METOS PROVENO CLIMATIC

Standard:
Høy tipping (600mm)
Kjølt Climatic mikseverktøy
Automatisk nedkjøling C3 Climatic
Lokk med sikkerhetsgitter
TempGuard-temperaturkontroll
Multifunksjonell timer
Røreverket kan kjøres under tipping  
   for enklere tømming
Vannpåfylling under tipping

Tilbaketippingsfunksjon
USB-tilkobling i kontrollpanelet
Energy optimising connection 
HACCP-tilpasset 
Målestikke

Energiforbruk visning

Trykkluft*

Metos Proveno Climatic Artikkel Dimensjon mm El. tilkopling
Metos Proveno Climatic 100E 4222754 1304x1230x1000/1535* 400V 3N~ 20,75 kW 40A
Metos Proveno Climatic 150E 4222755 1510x1170x1000/1535* 400V 3N~ 25,5 kW 50A
Metos Proveno Climatic 200E 4222756 1510x1170x1000/1535* 400V 3N~ 35,5 kW 63A
Metos Proveno Climatic 300E 4222757 1710x1300x1000/1535* 400V 3N~ 49,5 kW 100A

Alt utstyr kan også leveres i 230V. *grytens høyde/kontrollpanel høyde

Isvann sirkulerer i kombigrytens dampjakke og det spesielle Climatic mikseverktøyet

Standard rørverk med avtagbare skraper er tilleggsutstyr.

Monteringsrammer for enkel gryte Artikkel

Monteringsramme 4222748 
Innstøpingsramme 4222700 

Tilleggsutstyr, bestilles fra fabrikk Artikkel
Verktøyheis for Climatic røreverk 4222749
Automatisk vannpåfylling 4222180
S1 Spylepistol 4222174
S2 Spylepistol heavy duty 4222176
S3 Spylepistol tilkoblingsslange 4222178
Trådløs Tempnet-grytesensor 4222186
EasyRun Programming, 3 program + vaskeprogram 4222182
EasyProg Programming, 99 program 4222184

*Metos Proveno Climatic må tilkobles trykkluft. Etter 
nedkjøling tømmes mantel og rørverk med trykkluft.

Standard røreverk Artikkel
Røreverk med skraper 100 4215158
Røreverk med skraper 150 4215167
Røreverk med skraper 200 4215160
Røreverk med skraper 300 4215161

Installasjonstegning side. 496.

Mer tilbehør s. 82

Avtagbare tappekraner s. 81
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SIRKULASJONSSYSTEM FOR ISVANN

Proveno Climatic

Kjøkkeneksempel

HVAC-rom

Proveno Climatic Proveno Climatic

Alle kjeler
Totalt strømforbruk for å definere  
størrelsen på isbanken

Ice bank Buco 

Sirkulasjonsrør for isvann
Isolerte rør
– ikke inkludert i standard levering

Sirkulasjonsrør for isvann
Isolerte rør
– ikke inkludert i standard levering

Varmevekslerenhet
– ikke inkludert i  
standard levering

Kjøleenhet
– ikke inkludert i  
standard levering

Lukket sirkulasjonssystem for isvann gir den be-
ste og mest energieffektive måten å kjøle ned mat i 
en kombigryte på. Isvannet er bygget inn i en isbank, 
plassert i bygningen i HVAC-området (varming, ven-
tilasjon og luftkondisjonering). Når kjølesyklusen star-
tes, strømmer isvannet gjennom kjelen og det klima-
tiske mikseredskapet. Deretter vil vannet returnere til 
isbanken for avkjøling.

Systemet kan integreres i en bygningsteknologi som 
en del av et varmeutvekslingssystem.

Metos Buco isbank bruker unike fordampningspaneler 
med svært høy kjølekapasitet (istedenfor isbygnings-
rør). Den effektive isbanken er også egnet for å kjø-
le ned kalde tilberedningskjeler og sous-vide-boller.

Modular Metos Buco isbanker kan enkelt justeres for 
nødvendig kapasitet og plass som opptas i bygningen.
Fordi størrelsen på isbankene er fleksible, er bankene 
perfekte for renovasjonsprosjekter. De minste enhe-
tene kan også monteres inn i heiser slik at de kan in-
stalleres i kjelleren eller på toppen i bygningens ven-
tilasjonsrom.
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SIRKULASJONSSYSTEM FOR ISVANN

ISBANK BUCO
● Svært stabile isvannstemperaturer under 1 °C under hele syklusen
● Svært høy kjøleeffekt i toppene
● Alt i rustfritt stål
● Egnet for alle kjølemedier og saltlake
● Lavt kjølevolum, 40 % mindre sammenliknet med systemer med rør.
● Åpen konstruksjon
● Enkel å rengjøre og vedlikeholde

Kjelevolum Isbank Størrelse Kapasitet

400 L Buco 100 ~ 1x2 meter 5 kjølesykluser / dag

800 L Buco 250 ~ 1,5x2,5 meter 5 kjølesykluser / dag

1200 L Buco 500 ~ 2x3 meter 5 kjølesykluser / dag

2400 L Buco 1000 ~ 3,5x5 meter 5 kjølesykluser / dag

Den minste enheten passer i en vareheis. Andre størrelser, også større er tilgjengelig.
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Metos matpumpe for nøyaktig
dosering av varm og kald mat

METOS MATPUMPE

Varmefylling betyr at maten pakkes varm – minimum ved 
85 °C, og i stramme poser. Deretter kjøles posene raskt ned 
til tre grader. Produktene får bedre holdbarhet og kokeposer 
beholder aroma og den generelle kvaliteten på maten gir en 
bedre smaksopplevelse. Maten varmes med eller uten poser 
på en egnet måte. Varm fylling brukes til mat i flytende form 
eller puréform.

Metos matpumper sikrer like porsjoner. Bruk av maskinen 
skjer via en moderne berøringsskjerm med et brukervennlig 
grensesnitt og innebygde programmer. Skjermen kontrollerer 
også hvor raskt produktet skal dispensere, noe som skaper 
fleksibilitet i arbeidsflyten.

Metos matpumper sikrer rask og presis dispensering av flytende 
matvareprodukter. Supper, sauser og potetmos fylles enkelt i 
poser og beholdere. Den innebygde vekten sikrer at veiing av 
produktene skjer i én og samme arbeidsflyt, noe som sparer 
kjøkkenet for tid. Endring av fylleprosessen fra poster til 
beholdere tar bare noen få minutter.

Dispensering av varme produkter forbindes gjerne med en 
rekke helse- og sikkerhetsfarer. Disse farene er minimert med 
et helautomatisk dispenseringssystem. I tillegg forhindrer 
pumpene uegnede arbeidsstillinger.

Den helautomatiske DOS 3 sørger for at operatøren 
unngår direkte kontakt med produktet. Den automatiske 
posefyllingsenheten forsegler posene når de er fylt. Videre er 
behovet for å løfte produktet over lange distanser redusert, fordi 
de ferdig pakkede produktene transporteres fra fyllestasjonen 
til operatøren på et lite transportbånd.

Kjele med en buet ventil, en adaptert til 
slange og en pumpeslange.

DOS 2-stasjon med doseringsslange og 
poseforsegler som tilbehør.

Grunnenhet: effektiv pumpe, rullebånd, 
pumpeslange, elektrisk doseringsenhet.

Tilbehør: poseholder, poseforsegler, fotpedal til 
dosering med slangen, pulseringsfunksjon.
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METOS MATPUMPE

Bedre dispensering:

• Dispensering av pureer, puddinger, 
fruktdesserter, supper og sauser.

• Doseres direkte fra kjelen til 
varmefyllingsposer eller -beholdere.

• Rask endring mellom poseholder og 
transportbånd for GN-beholdere

• Øker matens holdbarhet
• Berøringsskjerm
• Svingbare hjul og bremser for mobilitet 

og stabilitet
• Minimerer faren for brannskader
• Øker arbeidssikkerheten
• Reduserer arbeidsrelaterte skader på 

skuldre og håndledd
• Alle konstruksjoner i rustfritt stål 

Valgfritt og helautomatisk CIP-system 
reduserer tiden som går med til å rengjøre 
maskinen betydelig. 
I tillegg tillater et helautomatisk CIP-
system programmering av bestemte 
rengjøringsoppgaver.

Bedre dispensering:

• Dispensering av pureer, puddinger, 
fruktdesserter, supper og sauser.

• Doseres direkte fra kjelen til 
varmefyllingsposer

• Øker matens holdbarhet
• Helautomatisk dosering og pakking
• Helautomatisk rengjøringssystem
• Berøringsskjerm
• Temperaturalarm med loggføring av 

data. Innebygget USB-dataloggføring for 
loggføring av tid og temperatur

• 1 kg til 4 kg HOT-FILL-poser 
• Alle konstruksjoner i rustfritt stål

CIP-systemet rengjør alle innvendige 
deler som slanger, rør, ventiler og pumpe. 
Helautomatisk rengjøringssystem tilfører 
vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel 
automatisk.

Bedre dispensering:

• Dispensering av pureer, puddinger, 
fruktdesserter, supper og sauser.

• Dosering direkte fra kjelen 
til varmefyllingsposer eller 
-beholdere.

• Øker holdbarheten 
• Minimerer faren for brannskader
• Øker arbeidssikkerheten
• Reduserer arbeidsrelaterte skader 

på skuldre og håndledd
• Valgfri, innebygget, høydejusterbar 

arbeidsstopp
• Valgfri, innebygget kompressor 
• Stillegående
• Alle konstruksjoner i rustfritt stål 

Rengjøring foretas av det innebygde, 
semiautomatiske CIP-systemet. Alle 
innvendige rør, slanger og ventiler 
rengjøres. Alle løse deler kan vaskes i 
oppvaskmaskin uten skade.

Metos matpumpe Elektriske tilkoblinger
Hot Fill DOS 1 230V 1N~ 
Hot Fill DOS 2 230V 1N~ 
Hot Fill DOS 3 400V 3N~ 
CIP-rengjøringssystem

HOT-FILL DOS 1
for dosering og pakking 
av væsker

HOT-FILL DOS 2
for dosering og pakking av mange 
produkter med store partikler

HOT-FILL DOS 3  
helautomatisk dosering  
og pakking
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Metos sous-vide basseng for
tilberedning og nedkjøling  
i samme enhet

METOS SOUS-VIDE BASSENG

Tilpassede vakuumløsninger
Sous-vide-tilberedning har mange fordeler på et kommersielt 
kjøkken. Metos spesialiserer seg på produkter som er tilpas-
set sous-vide-utstyr. Sous-vide betyr å tilberede mat under 
vakuum som bidrar til produktets holdbarhet. Metos har lang 
erfaring med produksjon av sous-vide-utstyr som produseres 
i børstet rustfritt stål for enkel rengjøring. Den brukervennli-
ge berøringsskjermen tar seg av alle maskinens funksjoner.

Hvordan fungerer sous-vide?
Sous-vide tilberedning betyr å lage et vakuumpakket matva-
reprodukt. Maten lages og vakuumpakkes, deretter varmebe-
handles produktet i et vannbad til ønsket temperatur er opp-
nådd. Kjøtt som skal ha en skorpe må stekes eller ovnsbakes 
før el-ler etter sous-videtilberedningen.

Sous-vide bevarer smaken
● Sikrer mørt kjøtt
● Bevarer aroma og kvalitet
● Maten for lengere holdbarhet
● Minimerer svinn

Fordele med sous-vide-systemet:
● Tidsbesparende
● Fleksibelt
● Enkel arbeidsflyt
● Mer hygieniske produkter
● Bedre produktivitet
● Bibliotek med 50 oppskrifter

Sous-vide-fordeler
Selv om sous-vide-metoden ble utviklet i et laboratorium er 
det ikke noe kunstig i sous-vide. 
Vakuumbehandlede produkter har bedre holdbarhet og koke-
posene bevarer aroma og generell kvalitet i maten og gir en 
full smaksopplevelse. 
I tillegg gir tilberedning ved lav temperatur maksimal mørhet
i alt kjøtt.

Fordeler på kjøkkenet 
I storkjøkken er sous-vide svært viktig for å oppnå et unikt 
driftsresultat. 
Sous-vide-tilberedning tillater masseproduksjon, og det er en 
produksjonsmetode som reduserer antall ansatte. Produktets 
forlengede holdbarhet er en mulighet til å skille mellom tiden 
for tilberedning og servering, noe som gir stor fleksibilitet i 
produksjonsplanleggingen. 
Takket være lufttett emballasje vil ikke forurensning oppstå 
ved håndtering av produktene.
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METOS SOUS-VIDE BASSENG

SOUS-VIDE BASSENG

Kg/forsyning 80 kg 126 kg 190 kg 250 kg 300 kg 378 kg 450 kg 500 kg
Vannforbruk (liter) 330 425 600 750 900 1100 1250 1400
Dybde (mm) 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304
Bredde (mm) 1764 1764 2164 2564 2854 3364 3764 4164
Høyde (mm) 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
Strøm (kW) 28 35 42 50 58 65 72 80
Strøm (A) 51 63 80 100 116 130 140 160
Tømming (Ø) 100 100 100 100 100 100 100 100
Kaldt vann 3/4” 3 bar 3/4” 3 bar 1” 3 bar 1” 3 bar 1” 3 bar 5/4” 3 bar 5/4” 3 bar 5/4” 3 bar
Varmt vann 3/4” 3 bar 3/4” 3 bar 1” 3 bar 1” 3 bar 1” 3 bar 5/4” 3 bar 5/4” 3 bar 5/4” 3 bar
Kjele 7,5 kW 3 4 5 6 7 8 9 10
Kurver 10 14 21 28 35 42 49 56

KJØLER

Kjøler ANL 070 ANL 070 ANL 090 ANL 150 ANL 150 ANL 200 NLR 280 NLR 300
KW 14,3 14,3 19,4 29,4 29,4 37,4 44,6 51,2
A 13,5 13,5 17,3 26,0 26,0 34,0 48,0 55,0
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Overlegen teknologi 
for koking, steking og 
fritering

Klar til bruk – alltid og overalt
Vi har kombinert funksjonene fra tradisjonelt kjøk-
kenutstyr som kokegryte, stekepanne, kokebord 
og frityrgryte i ett multifunksjonelt apparat.

Garantert beste resultat
Dine fordeler er å dra nytte av ekstra jevn tempe-
raturfordeling, gradnøyaktig varmeregulering, rask 
opp varming, nedkjøling og verdifulle effektresever.

Enkel håndtering
Du får alltid topp resultat, takket være den selvfor-
klarende betjeningen, den innebygde tilberednings-
intelligensen, det ergonomiske, sikre arbeidet og 
ikke minst det enkle renholdet.

Høy produktivitet
Du tilbereder inntil 4 ganger raskere, sparer 10 % 
på råvarene, 30 % plass, 40 % energi og vinner 
masser av tid!

Utnytt de tekniske mulighetene hver dag
Vår klare målsetning er å tilby størst mulig nyttever-
di til alle som arbeider med termisk tilberedning av 
matvarer på storkjøkken. Ideen om ”topp kvalitet 
på maten, som produseres enkelt og effektivt” får 
i dag en helt ny dimensjon – VarioCooking Center 
MULTIFICIENCY®. Resultatene du oppnår kom-
mer til å overbevise deg, hver dag.

METOS VARIOCOOKING CENTER MULTIFICIENCY 

Metos VarioCooking Center® Multificiency
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Uansett om det dreier seg om en à la carte restaurant eller et 
storkjøkken, 30 individuelle porsjoner eller tusen tallerkener; 
stekt over natten, trykkokt eller tilberedt à la minute – Vario-
Cooking Center MULTIFICIENCY® har alltid en løsning som 
passer din individuelle situasjon på ditt eget kjøkken.

VarioCooking Control®, den innebygde tilberedningsintelligensen, 
støtter deg perfekt i det daglige arbeidet og gjør at du slipper kje-
delige rutineoppgaver, som å justere temperaturen eller overvåke 
maten. Braisert stek, pasta, frityrstekte produkter, supper eller des-
serter – med én finger velger du det resultatet du ønsker for det ak-
tuelle produktet – fra lys til mørk – og stekeintensiteten fra rosa til 
gjennomstekt. VarioCooking Control® kaller på deg når det kreves 
at du gjør noe, f.eks. koke ut raguen eller at den tradisjonelle becha-
melsausen er ferdig. Tilberedningsprosessen tilpasser seg alltid 
matvarene; stor eller liten, mye eller lite – resultatet er alltid perfekt.

Riktig løsning for ditt kjøkken

METOS VARIOCOOKING CENTER MULTIFICIENCY 

Perfekt for gastronomien. Mise en place og service, med bare 
ett apparat.

Uslåelig på institusjonskjøkken. Topp resultat – også når 
mengdene er store – inntil 4 ganger raskere.

Dynamic opsjon tilbyr redusert tilkoblingseffekt som gir lavere 
tilkoblingskrav som anbefalt sikring (A) og kabeltverrsnitt. Denne 
Dynamic-modellen har alle standardprogram og -applikasjoner 
som en standardmodell sammen med vanlig fleksibiltet og 
multifunksjonalitet. Dynamic er tilgjengelig for alle modellstørrelser 
og kan kombineres med alle alternativer.

De spesielle egenskapene til VarioCooking Center MULTIFICIENCY er 
dens hastighet og energieffektivitet. Til tross for lav tilkoblingseffekt 
oppnås forvarmingstid for steking i løpet av 30 sekunder og 
forvarming av vann ca. 2,5 minutter. Dette betyr at VarioCooking 
Center MULTIFICIENCY Dynamic fortsatt er uovertruffen i sin 
hastighet og effektivitet. 

Med nye Dynamic opsjon kan du likevel steke 20 kg kjøtt pr. omgang 
i en VarioCooking Center MULTIFICIENCY 311, koke opptil 36 kg 
tagliatelle pr. time i 211-modellen og fritere opptil 12 kg Pommes 
Frites pr. time i 112/112T-modellen. Du mister derfor ikke noe 
produksjonstid sammenlignet med standard varianter, og vil fortsatt 
være svært produktiv.

Dynamic opsjon
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200°C på 2 minutter! 
Inntil 4 ganger raskere,
og 40% energibesparende.
Ingen ventetid.

VarioCooking Center MULTIFICIENCY® fyller seg med 
vann med et tastetrykk. Den kraftfulle oppvarmingen 
gjør at væsken i VarioBoost™ når ønsket temperatur 
på rekordtid. Effektreservene er dimensjonert så romslig 
at den ekstra energien som trengs straks kan tilføres og 
temperaturen opprettholdes. Det er ikke lenger nødvendig 
å røre i maten, pastaproduktene kleber seg ikke sammen 

Den innebygde VarioCooking Control® intelligensen 
overvåker tilberedningsprosessen for deg og løfter ut 
kurvene. Ingenting kokes for lenge. Det garanterer nøyaktig 
riktig lengde, uten overvåkning.

Punktlanding
uten overvåkning

50 porsjoner småkjøtt av kalv på 
28 min. i VarioCooking Center 
MULTIFICIENCY® 112 (i stedet for 
inntil 66 minutter i panne)

300 porsjoner småkjøtt av kalkun 
på 34 min. i VarioCooking Center 
MULTIFICIENCY® 311 (i stedet for 
inntil 95 min. i tradisjonelt utstyr)

METOS VARIOCOOKING CENTER MULTIFICIENCY 
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● VarioDose™ integrert 
vanninntak

- Vanninntak, nøyaktig på 
literen

- Tidsbesparende automatisk 
påfylling

● AutoLift™ automatisk
hev-/senkfunksjon
- Automatisk og nøyaktig 

tilberedning av 
pastaprodukter, posjerte eller 
kokte produkter

● Ingen fare for fastbrenning
- Sideveggene varmes ikke opp
- Ingen fare for forbrenninger på 

kanten av kokegryten
- Patentert registrering av 

produktet som skal tilberedes.
- Svir seg ikke fast

● VarioBoost™ varmesystem 
- Kraft, hurtighet og presisjon
- 200 °C på to minutter

METOS VARIOCOOKING CENTER MULTIFICIENCY 

● Kjernetemperaturføler
- Sekspunktsmåling
- Automatisk korrektur ved 

feilposisjonering

● Biff
Snu biffen, klar – ta biffen av. Uten 
problemer vil biffen din ikke bli 
brent eller for godt stekt, selv om 
du ikke handler med det samme. 
Kjernetemperatursonde med seks 
målepunkter sikrer at kundene får 
den biffen de vil ha.

● Vitroceran kokeplate
På Vitroceran kokeplate kan 
du ha sauser klare, varme 
og innenfor rekkevidde for å 
porsjonere. Prøv det også som 
vannbad. Avtakbar ramme i 
GN-størrelse.

● Effektivitet – kjøtt
Utrolig effektivitet: brun 20 
kg gulasjkjøtt (VCC311) og få 
et saftig resultat. Kjøttkraften 
kokes ikke ut, noe som 
reduserer bruken av råvarer 
med opptil 20 %.

● Pasta/Ris
Mange kilo ris og pasta kan 
tilberedes på samme tid. 
Automatisk løft sørger alltid for 
riktig tilberedningstid.

● Pommes frittes
Frityrsteking krever ikke en 
separat frityrsteker lengere. 
Med VarioCooking Center® 
lager du alt med riktig 
temperatur. 

● Tilberedning på lav tem-
peratur
Ikke noe problem! Tilbered over 
natten og nyt neste dag.

● Ultra Vent
VarioCooking Center med 
UltraVent er egnet for alle 
steder med tilstrekkelig 
luftventilasjon
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VarioCooking Center 311

VarioCooking Center 112 (option F05)
+ = modell med 0,45 bar trykk
Option F01 = Vitroceran glasskeramisk koketopp (tilgjengelig for alle modeller)
Option F02 = to skap, dører (112 og 112+)
Option F05 = Vitroceran glasskeramisk koketopp + to skap, dører (112 og 112+)
Option F37 = Varmt vann (kaldt vann er standard)

VarioCooking Center 211

METOS VARIOCOOKING CENTER MULTIFICIENCY 

VarioCooking Center ME 112T og 112L, bordmodell

VCC ME 112T bordmodell STANDARD
El.tilkobling 
400V 3N~ DYNAMIC 

El.tilkobling  
400V 3N~ 

VCC ME 112T 4242618 17kW 25A 4242617 13kW 20A 
Tetningssokkel 112T 4242619 4242619
Understell med føtter 4242640 4242640
Understell med hjul 4242642 4242642
Dimensjoner 962x800x400 mm

VCC ME 112L bordmodell STANDARD 400V 3N~ DYNAMIC 400V 3N~ 
VCC ME 112L 4242650 28kW 40A 4242651 21kW 32A 
Understell med hjul 4242655 4242655
Dimensjoner 1102x905x428 mm

VCC ME 112/112+ STANDARD 400V 3N~ DYNAMIC 400V 3N~ 
VCC ME 112 4242600 17kW 32A 4242601 13kW 20A 
VCC ME 112+ 4242602 17kW 32A 4242603 13kW 20A 
VCC ME 112, option F01 4242604 19,4kW 32A 4242605 15kW 32A 
VCC ME 112+, option F01 4242606 19,4kW 32A 4242607 15kW 32A 
VCC ME 112, option F02 4242608 17kW 32A 4242609 13kW 20A 
VCC ME 112+, option F02 4242610 17kW 32A 4242611 13kW 20A 
VCC ME 112, option F05 4242612 19,4kW 32A 4242613 15kW 32A 
VCC ME 112+, option F05 4242614 19,4kW 32A 4242615 15kW 32A 
Dimensjoner 1200x777x1100 mm

VCC ME 211/211+ STANDARD 400V 3N~ DYNAMIC 400V 3N~ 
VCC ME 211 4242620 28,2kW 50A 4242621 22kW 40A 
VCC ME 211+ 4242622 28,2kW 50A 4242623 22kW 40A 
VCC ME 211, option F01 4242624 30,6kW 50A 4242625 24kW 40A 
VCC ME 211+, option F01 4242626 30,6kW 50A 4242627 24kW 40A 
Dimensjoner 1157x914x1100 mm

VCC ME 311/311+ STANDARD 400V 3N~ DYNAMIC 400V 3N~ 
VCC 311 4242630 45kW 80A 4242631 35kW 63A 
VCC 311+ 4242632 45kW 80A 4242633 35kW 63A 
VCC 311, option F01 4242634 47kW 80A 4242635 37kW 63A 
VCC 311+, option F01 4242636 47kW 80A 4242637 37kW 63A 
Dimensjoner 1542x914x1100 mm

Installasjonstegning se side 498-499.
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Ultravent

Multiskrape

Utslagssil 211/311

Vannbad set med 4 beholdere

Utslagssil 112

Kokekurv pasta/ris 112 Kokekurv pasta/ris 211/311

Frityrkurv 112 Frityrkurv 211/311

Bunnrist

Kurvinnstats  
koking/fritering

Oljevogn

METOS VARIOCOOKING CENTER MULTIFICIENCY 

Tilbehør sett  
112T/112L: Multiskrape 2 stk, utslagssil 2 stk, kokekurv pasta/ris, frityrkurv, 
bunnrist 2 stk, løftearm 2 stk, porsjonskurver 6 stk + ramme

112: Multiskrape 2 stk, utslagssil 2 stk, kokekurv pasta/ris, frityrkurv, bunnrist 2 
stk, løftearm 2 stk, porsjonskurver 6 stk + ramme, vannbad set med 4 beholdere

211: Mikseskrape, multiskrape 2 stk, utslagssil, løftearm, kokekurv pasta/ris 2 stk, 
bunnrist 2 stk

311: Mikseskrape, multiskrape 2 stk, utslagssil, løftearm, kokekurv pasta/ris 2 stk, 
bunnrist 2 stk

Porsjonskurver 6 stk

Tilbehør sett Artikkel
Tilbehør sett  112T 4214640
Tilbehør sett  112L 4214648
Tilbehør sett  112 4214641
Tilbehør sett  211 4214644
Tilbehør sett  311 4214647

Skrape Artikkel
Multiskrape 4214660
Mikseskrape 4214658
Spade 4242643
Perforert spade 4242644

Løftearm for automatisk heving og senking Artikkel
Løftearm for automatisk heving og senking 112 L 4242645
Løftearm for automatisk heving og senking 112/112T 4215312
Løftearm for automatisk heving og senking 211 4215280
Løftearm for automatisk heving og senking 311 4215281

Utslagssiler Artikkel
Utslagssil 112 L 4242648
Utslagssil 112 4214661
Utslagssil 211 4214662
Utslagssil 311 4214663

Baskets and griddles Artikkel 
Kokekurv pasta/ris 112 L 4242646
Frityrkurv 112 L 4242647
Bunnrist 112 L 4242649
Porsjonskurver 6 stk + ramme 112 L 4242653
Kokekurv pasta/ris 112 4215282
Frityrkurv 112 4215284
Bunnrist 112 4215289
Porsjonskurver 6 stk + ramme 112 4215933
Porsjonskurver 2 stk 112 4215934
Kokekurv pasta/ris 211/311 4215283
Frityrkurv 211/311 4215285
Kurvinnstats 211/311 4215306
Bunnrist 211/311 4215932
Vannbad set 112/211/311 4214664
*inkl. 4 stk 1l kurver, ramme og GN 2/3-kantine

Vogner Artikkel
Variomobil vogn 112 4215314
Variomobil vogn 211/311 4215307
Oljevogn 4215863
Kurvvogn 4215295

Ultravent® damphette Artikkel
Ultravent 112 4215298
Ultravent 211 4215299
Ultravent 311 4215308

Andre Artikkel
Rulle-sett for plassering på hjul 112/211/311 4215360

97


