
Met de Cadet haalt u een hoogwaardige HEGRO alleskunner in huis, die zich door de jaren 
heen volop bewezen heeft. Elke Cadet is voorzien van modern, eigentijds bedieningsgemak. 
De gedegen uitvoering en ergonomische afmetingen zorgen voor veel werkplezier. 

Cadet
De meest bewezen friteuse

Wijzigingen zet- of drukfouten voorbehouden.

Exclusief verdeler:

Hegro Holland BV
Finse Golf 14
3446 CK  Woerden  
T +31 348 41 31 97
info@hegroholland.nl
www.hegroholland.nl

The best or nothing



Standaard wordt de Cadet geleverd met analoge regeltechniek. 
Optioneel is de Cadet leverbaar met elektronische meet- en regel-
techniek, zoals de afbeelding hierboven.

•  roestvrijstalen plaatwerk, bovenblad uit één stuk
•  potten naadloos aan bovenblad gelast
•  robuust en strak design
•  ergonomische maatvoering voor goede werkhouding

•  randafzuiging met rvs filters
•  zeer royale frites-vergaarbak
•  uit te breiden met diverse opties
•  onklopbare prijs/kwaliteitsverhouding

Meer dan 25 jaar bewezen keteltechniek en een subliem afwerkingsniveau

Cadet

Ketelbewerking
Na het aanbrengen van de verwarmingstechniek wordt de ketel 
aan de binnenzijde roterend geslepen. Hierdoor ontstaat een 
anti-aanbak finish en wordt bacterievorming zoveel mogelijk 
voorkomen. Na deze bewerking wordt de ketel naadloos aan het 
bovenblad gelast. Dubbelzijdig aangebrachte isolatie geeft de 
ketel het best mogelijke rendement. 

Frites bewaarplaats
De Cadet is direct boven de afzuigkoker uitgerust met een zeer 
royale fritesvergaarbak van maar liefst 48 cm diep en 24 cm hoog. 
Deze staat u over de gehele lengte van de oven ter beschikking 
om een grote voorraad voorgebakken frites op te slaan. Onder de 
fritesvergaarbak is het afzuigkanaal gesitueerd. Deze is voorzien 
van eenvoudig te reinigen brandwerende wervelstroomfilters.

Regelapparatuur
Alle regel- en beveiligingsapparatuur is veilig weggewerkt achter 
dubbelwandige geïsoleerde deurtjes. Tevens is achter iedere 
deur een dekselophangplaats gecreëerd. Uiteraard kan onder 
elke ketel een aftaplade geplaatst worden. Optioneel leverbaar 
is elektronische meet- en regeltechniek. Deze zorgt voor een nog 
grotere temperatuurbeheersing.

Optioneel
De Cadet is niet beperkt tot een instapmodel. Uitbreidingen met 
diverse opties kunnen van de ‘instapper’ een complete bakwand 
maken. Denk bijvoorbeeld aan:
• automatisch vetfiltersysteem  • vetwegpompinstallatie
• au bain marie • bakplaat
• werkplateau • rechthoekige snackpan
• frites uitwerppan • ladensectie
• ledverlichting op de deuren

Veiligheid
De duidelijk afleesbare en 
verdiept liggende aanwijs-
instrumenten en de robuuste 
bedieningsknoppen comple-
menteren de geïntegreerde 
brandpreventie. 

De Cadet valt op door zijn scherp gelijnd design. Hoewel het 
concept-ontwerp al vele jaren achter ons ligt, is de uitstraling 
van deze alleskunner nog altijd eigentijds. Ondanks de robuuste 
uitvoering worden de roestvrijstalen delen fijn geslepen en 
vervolgens nageborsteld. Deze geavanceerde afwerkmethode 
geeft de Cadet een bijzonder fraaie look. 

Net als alle andere Hegro apparatuur is de Cadet 
uitsluitend verkrijgbaar via een selecte groep 
dealers. Zij staan garant voor eerlijk en waardevol 
advies en betrouwbare service. 


