
FRANGUEIRA (baixa pressão)

A operação do equipamento deverá seguir os seguintes procedimentos:
Características técnicas  -  Especificações dos modelos:  EVF-10  / EVF-20 / EVF-30/ EVF-60

• Acabamento externo e interno em aço inoxidável AISI 430.

• Assadores com rodas giratórias para facilitar o deslocamento, montados em esfera de aço 

e parafusos com regulagem de altura.

• Portas de correr removíveis, em vidro temperado com 5mm de espessura, com puxador de baquelite.

• Isolamento térmico em manta de lã de vidro com espessura de 25mm.

• Possui embaixo do assador um recipiente coletor de gordura em alumínio para os resíduos 

que escorrem pelo orifício localizado no chão da máquina.

• Registro com controle de vazão GLP para cada dois queimadores, com duas graduações de chama.

• Queimadores infravermelhos consumo de 0,190 kg/h cada, atingem capacidade calorífica 

de 2.250 kcal/h.

• Espetos confeccionados em aço trefilados SAE 1.020, diâmetro de ½”, com cabo em 

madeira, engrenagem em alumínio.

• Motor monofásico de ¼ cv com rotação 1.750 rpm, sendo opcional a voltagem (110 v ou 220v).

• O espeto se movimenta através do encaixe da engrenagem na rosca sem-fim de ferro 

fundido fixado no eixo da transmissão, fabricado em aço trefilado SAE 1.020, montado na 

lateral do assador.

• O eixo de transmissão ganha efeito rotativo através da engrenagem, localizada na parte 

inferior junto com a engrenagem sem-fim do motor.

• Cozimento aproximado (tempo médio) – 1h 20 min.

• Aconselhável para melhor aproveitamento da frangueira é um frango de 

aproximadamente 1,850 kg.

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

• Espetos completos.

• Puxadores para porta de vidro

• Manipulador para registros dos queimadores.

• Aparador de gordura.

• Chave canhão 7/16”.



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

transporte. Como por exemplo: Falta de peças, verificação de voltagem (na etiqueta), 

quebra ou amassamento de peças, penetração de líquidos.  Caso detecte qualquer um 

desses problemas, imediatamente comunique ao transportador.

Ligação do gás - Ligue o conjunto de mangueira e regulador de baixa pressão (não são 

fornecidos) na espiga de entrada do gás do assador e aperte as braçadeiras.        

Enrosque a conexão do regulador de pressão no botijão GLP. Verifique o adesivo colocado 

ao lado da entrada de gás. Utilize sempre dois botijões de gás (13 kg cada) para qualquer 

modelo de frangueira.

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

de cuidado na sua instalação. O regulador de pressão usado é o de baixa pressão, não 

deve ser violado, já vem regulado e testado pelo fabricante, caso contrário poderá haver 

problemas com a eficiência dos queimadores do equipamento. No caso de manutenção, 

a instalação da mangueira no regulador e na espiga do assador deve ser feita com o 

esforço manual. A mangueira deve ser presa no regulador e espiga com braçadeira para 

garantir uma boa vedação. Certifique-se se a mangueira possui selo do INMETRO. Verifique 

a existência de vazamento de gás com água e sabão. Jamais use fogo!

Queimadores Infra-Vermelhos – Acendimento: Abra o registro do gás e aproxime uma 

chama na tela metálica, o gás se inflamará e a placa ficará incandescente aos poucos, 

com uma coloração rubro intensa que significa a boa qualidade do gás. Para apagar, 

basta fechar o registro.

Funcionamento: Os queimadores estarão funcionando corretamente quando:  

Apresentarem uma coloração rubra, trabalharem sem ruído e a queima do gás realiza-se 

sem o recolhimento da chama.

Importante -  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.

Informações Importantes:

1. Retirar o produto da embalagem e coloque os espetos em seus suportes. Verifique se as 

engrenagens dos espetos estão acopladas aos sem-fins do eixo principal.

2. Lubrifique os mancais do mecanismo.

3. Antes de ligar o equipamento na rede elétrica, certifique-se da voltagem.

4. Para ligar o equipamento, basta acionar a chave.

5. As portas devem ficar fechadas quando estiver assando para melhor desempenho do 

equipamento.

6. O excesso de gordura é direcionado a um coletor localizado na bacia do equipamento. 



Este coletor é removido pela parte traseira da frangueira. Tem capacidade para 3,2 litros 

de gordura. É necessário a verificação constante para que a gordura não transborde.

7. Coloque a frangueira sempre em nível, sem deixá-la inclinada.

8. ATENÇÃO: Não encoste na porta pano úmido, nem deixe respingar água no vidro, se isso 

acontecer o vidro quebrará.

9. Limpe o equipamento após cada utilização.

Equipamento 

a gás

Queimadores Consumo 

Médio GLP 

(unitário)

Altura   

Largura  

Profundidade

PESO Kg

EVF-10 2 0,380 kg/h 0,75 m.

1,15 m       

0,45 m

30,0

EVF-20 4 0,760 kg/h 1,61 m. 

1,15 m

0,45 m

65,0

EVF-30 6 1,140 kg/h 1,61 m.      

1,15 m  

0,45 m

75,5

EVF-60 12 2,280 kg/h 1,61 m.      

1,15 m 

0,96 m

115,0

    

    

    

    

    



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


