
CARRO BATATA (alta pressão)
Características técnicas - Modelo Carro de Batata -  Equipamento à Gás Alta Pressão, 

podendo ser adaptado para elétrico, adquirindo cabeçote completo elétrico(127V ou 

220V) na revenda autorizada.

Acabamento externo em aço galvanizado ou em aço inox AISI 430.

Possui 01 roda giratória de 5’’e 2 rodas de 9’’fixas em borracha maciça para facilitar o 

deslocamento até o local de trabalho. O carrinho não é indicado para andar em percursos 

longos, correndo o risco de danos na estrutura.

01 registro com controle de vazão GLP de alta pressão.

01 registro para o queimador, com controle de chama.

Queimador de alta pressão consome de 0,45 kg/h.

A fritura não deverá ultrapassar 200º C, pois essa temperatura é de vaporização do 

óleo. Recomenda-se que o usuário adquira um termômetro para óleo controlando a 

temperatura. Para uso elétrico não precisa, pois o cabeçote já possui termostato que faz 

essa medição automaticamente.

As temperaturas de fritura para salgados em geral é de 170° e da batata é de 190°.

Ao colocar o óleo certifique-se de não haver excesso do mesmo para que o óleo não 

transborde. No máximo 2/3 da altura do reservatório deverá ter óleo.

O tacho de alumínio não pode ser aquecido sem óleo, pois não haverá troca de calor 

para o líquido causando danos como furo. 

Componentes - Antes de utilizar o equipamento, verifique os componentes enviados:

Tacho de alumínio, cesto e guarda sol (sem reservatório de bebidas).

Recebimento - Recomenda-se atenção para detectar qualquer avaria durante o 

transporte. Como por exemplo: Falta de peças, verificação de voltagem (quando elétrico, 

na etiqueta), quebra ou peças amassadas, penetração de líquidos. 

Caso detecte qualquer um desses problemas, imediatamente comunique ao transportador 

ou ao revendedor se o produto for adquirido diretamente em um dos revendedores 

autorizados.

Ligação do gás - O conjunto de mangueira e regulador de alta pressão é fornecido e 

já estão regulados e testados de fábrica, não havendo assim a necessidade de regular, 

porem é recomendado que se verifique se as abraçadeiras estão bem apertadas antes do 

uso, utilize sempre botijões de gás (13 kg cada). 

Cuidados - O gás GLP é uma substância perigosa e explosiva, por isso tenha o máximo de 

cuidado na sua instalação. 

O regulador usado é o de Alta Pressão, não deve ser violado, já vem regulado e testado 

pelo fabricante, caso contrário poderá haver problemas com a eficiência do queimador 

do equipamento.

No caso de manutenção, a instalação da mangueira no regulador e na espiga do carro 

de batata deve ser feita com o esforço manual. A mangueira deve ser presa no regulador 



e espiga com abraçadeira para garantir uma boa vedação. Certifique-se de que 

mangueira não apresenta a existência de vazamento de gás com água e sabão. Jamais 

use fogo!

Queimador Alta Pressão – Acendimento: Abra o registro do botijão aproximadamente ¼ de 

volta e depois aproxime uma chama no queimador por meio de um acendedor longo no 

interior do carro até o queimador, abra o registro do queimador e o gás se inflamará com 

uma coloração azulada que significa a boa qualidade da queima do do gás. Para apagar 

basta fechar o registro no botijão. 

Funcionamento: Os queimadores estarão funcionando corretamente quando:

Apresentarem uma coloração azulada semelhante à do seu fogão residencial.

Pode ocorrer nos equipamentos de alta pressão ruídos como de um assobio alto, pela 

passagem em grande velocidade do gás. Sem representar risco.

Informações Importantes:

Os queimadores não funcionam em ambientes completamente fechados, o local precisa 

ter ventilação, tanto para eliminação dos gases provenientes da queima, como para 

existência de oxigênio, necessário a combustão.

Ao notar que a cor da chama não está azulada deverá ser feito o ajuste da entrada de ar 

que fica próximo do registro do queimador até que a mesma volte a ter a cor azulada.

Retirar o produto da embalagem e coloque as peças móveis em seus locais.

Ao colocar os alimentos para fritar faça de modo lento, o ideal é que não esteja muita 

úmida para que o óleo não espume.

Coloque sempre o carro de batata em nível, sem deixá-lo inclinado.

Só efetuar limpeza com o equipamento desligado e o óleo em temperatura ambiente, 

após cada utilização deverá ser feita à limpeza de suas partes móveis, cesto e tacho 

de alumínio com um desengordurante, a estrutura do carinho também deverá ser limpa 

desengordurante e após isso passar óleo desingripador (wd 40, etc.).

Pequenas deformidades poderão ocorrer na chapa devido à temperatura que é um efeito 

de expansão natural do material.

Equipamento com aquecimento externo aconselha-se indicar ao público presente para se 

evitar acidentes.

Equipamento 

a gás

Queimador Consumo Médio 

GLP (unitário)

Dimensões

Alt./Larg./ Profund.

PESO Kg

Carro de Batata 01 0,45 kg/h 1,07/ 0,92/ 0,55 m 22,00



T E R M O D E G A R A N T I A - 3 MESES DE GARANTIA
A EVOLUÇÃO ARTEFATOS DE METAL LTDA., aplicando rigoroso controle de qualidade na 

fabricação de seus produtos (novos), destinados a uso residencial, comercial ou industrial, 

garante por um prazo de TRÊS MESES (3) a contar da data de compra, registrada em nota 

fiscal por seu primeiro comprador, emitida por revendedora dos produtos EVOLUÇÃO.

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA É FEITA SOMENTE NA FÁBRICA, NÃO TEMOS ASSISTÊNCIA NO LOCAL.

1.Equipamentos que apresentarem falha de componentes estruturais;

2.parte elétrica feita pela empresa (fiação e conexões);

A garantia dos equipamentos é julgada única e exclusivamente pelo fabricante ou pessoa 

de conhecimento técnico 

anteriormente qualificado pelo mesmo.

Dentro do período de garantia, os componentes ou mesmo o equipamento dependendo 

do caso, que apresente

problemas, item 1 e 2, serão consertados ou trocados gratuitamente pela fábrica. 

A GARANTIA NÃO COBRE:

a) VIDROS, quando possuir; 

b) Utilização inadequada do equipamento;

c) Desgaste natural; 

d) Efeitos de corrosão;    

e) Quedas e pancadas;

f) Manipulação (assistência) por pessoa não autorizada;

Fica extinta qualquer garantia:

a) Pelo término do prazo validade;

b) Por qualquer modificação na forma ou na funcionabilidade do produto feita pelo 

cliente, sem autorização por escrito da empresa.

NOME: __________________________________________________________ 

DATA: _______/_______/_______.

ENDEREÇO ______________________________________________________ 

N. FISCAL: ____________________

Departamento Técnico   -    Tel.: (21) 3336-0606   -  Evolução

Rua Zagreb, 39008 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ - CEP. 21862-775

Razão Social: Açomaq do Brasil - CNPJ. 12.924.125/0001-97

www.evolucao.ind.br


