gryros grily potis elektrické
Gyros gril elektrický EH
max.kapacita

Technická data:

QTOP
uality
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motor špízu
NAHOØE

7kg

Napìtí motorku.......................................... 230 V
Pøíkon .................................................... 3,00 kW
Rozmìry (š x h x v) .... 280/315* x 330 x 615 mm
Délka jehly ............................................. 415 mm
Max.výška produktu na jehle ................. 180 mm
Regulace ........................................ 3 reg.stupnì
Max.kapacita ................................................7 kg

Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.

Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)

è.artiklu

název

7230150 A1 Gyros gril EH

Gyros gril elektrický E1
max.kapacita

QTOP
uality

napìtí Cena bez DPH

230V

14.990,- Kè

motor špízu
NAHOØE

15kg
Technická data:

Napìtí ................................................. 400 V/ 2N
Pøíkon .......................................................3,9 kW
Rozmìry (š x h x v) .... 415/450* x 500 x 790 mm
Délka jehly .............................................. 570 mm
Max.výška produktu na jehle .................. 320 mm
Regulace ......................................... 3 reg.stupnì
Max.kapacita ...............................................15 kg

Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.

Provedení: nerezové
Spec.upravené nerezové topné spirály. Šamotové obložení
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)

è.artiklu

Gyros gril elektrický E2
max.kapacita

název

napìtí Cena bez DPH

7230120 A1 Gyros gril E1

400V

QTOP
uality

motor špízu
NAHOØE

22.990,- Kè

30kg
Technická data:

Napìtí .................................................. 400 V/ 2N
Pøíkon ....................................................... 5,2 kW
Rozmìry (š x h x v) .... 415/450* x 500 x 915 mm
Délka jehly .............................................. 695 mm
Max.výška produktu na jehle .................. 450 mm
Regulace ......................................... 3 reg.stupnì
Max.kapacita ...............................................30 kg

Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.

Provedení: nerezové
Spec.upravené nerezové topné spirály. Šamotové obložení
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)

è.artiklu

název

7230130 A1 Gyros gril E2
Gyros gril elektrický E3

QTOP
uality
max.kapacita

napìtí Cena bez DPH

400V

25.990,- Kè

motor špízu
NAHOØE

50kg
Technická data:

Napìtí .........................................................400 V
Pøíkon ........................................................7,8 kW
Rozmìry (š x h x v) ... 415/450* x 500 x 1115 mm
Délka jehly .............................................. 895 mm
Max.výška produktu na jehle .................. 620 mm
Regulace ......................................... 3 reg.stupnì
Max.kapacita ...............................................50 kg

Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.

Provedení: nerezové
Spec.upravené nerezové topné spirály. Šamotové obložení
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)

è.artiklu

název

7230140 A1 Gyros gril E3

Gyros gril elektrický E4

QTOP
uality
max.kapacita

napìtí Cena bez DPH

400V

29.990,- Kè

motor špízu
NAHOØE

50kg
Technická data:

Napìtí .........................................................400 V
Pøíkon ......................................................10,5 kW
Rozmìry (š x h x v) ... 415/450* x 500 x 1285 mm
Délka jehly .............................................1080 mm
Max.výška produktu na jehle .................. 700 mm
Regulace ......................................... 4 reg.stupnì
Max.kapacita ............................................... 80kg

Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.

Provedení: nerezové
Spec.upravené nerezové topné spirály. Šamotové obložení
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
Gyros grily v provedení s motorem nahoøe:
- ménì namáhaný a lepe chlazený motorek
- zabránìno zanášením tukem a krytem pøed žárem

è.artiklu

název

7230145 A1 Gyros gril E4

napìtí Cena bez DPH

400V

38.990,- Kè
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gyros grily potis plynové
Gyros gril plynový GD1
max.kapacita

QTOP
uality

motor špízu
NAHOØE

7kg
Technická data:

Napìtí ....................................................... 230 V
Pøíkon ..................................................... 3,5 kW
Rozmìry (š x h x v).....280/320* x 330 x 615 mm
Délka jehly ..............................................415 mm
Max.výška produktu na jehle ..................180 mm
Regulace ..................3 reg.stupnì/dvouhoøákový
Max.kapacita ................................................7 kg

Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.

Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
Dodáváno v provedení na PB (v balení pøiloženy trysky
na zemní plyn)

è.artiklu

název

7230155 A1 Gyros gril GD1

Gyros gril plynový G1
max.kapacita

QTOP
uality

motor Cena bez DPH

nahoøe 14.990,- Kè

motor špízu
NAHOØE

15kg
Technická data:

Napìtí ............................................................230 V
Pøíkon ....................................................... 5,25 kW
Rozmìry G1/S (š x h x v)..355/395*x500x790 mm
Rozmìry G1/MU(š x h x v)..355/395*x530x705 mm
Délka jehly ................................................. 570 mm
Max.výška produktu na jehle ..................... 320 mm
Regulace ............................................ 3 reg.stupnì
Max.kapacita ..................................................15 kg

Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole

Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.

Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu

Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)

název

motor Cena bez DPH

7230160 A1 Gyros gril G1/S nahoøe 23.990,- Kè
7230161 A1 Gyros gril G1/MU dole 26.990,- Kè

Gyros gril plynový G2
max.kapacita

QTOP
uality

motor špízu
NAHOØE

30kg
Technická data:

Napìtí ........................................................... 230 V
Pøíkon ....................................................... 7,00 kW
Rozmìry G2/S (š x h x v)..355/395*x500x915 mm
Rozmìry G2/MU(š x h x v)..355/395*x530x830 mm
Délka jehly ..................................................695 mm
Max.výška produktu na jehle ..................... 450 mm
Regulace ............................................ 3 reg.stupnì
Max.kapacita ..................................................30 kg

Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole

Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.

Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu

Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)

Gyros gril plynový G3
max.kapacita

Technická data:

QTOP
uality

motor Cena bez DPH

motor špízu
NAHOØE

50kg

Napìtí ..............................................................230 V
Pøíkon ......................................................... 8,75 kW
Rozmìry G3/S (š x h x v)..415/455*x600x1115 mm
Rozmìry G3/MU(š x h x v)..415/455*x630x1030 mm
Délka jehly ....................................................895 mm
Max.výška produktu na jehle ....................... 620 mm
Regulace .............................................. 3 reg.stupnì
Max.kapacita ....................................................50 kg
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)

název

7230170 A1 Gyros gril G2/S nahoøe 26.990,- Kè
7230171 A1 Gyros gril G2/MU dole 29.990,- Kè

Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole

Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.

Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)
Gyros grily v provedení s motorem nahoøe:
- ménì namáhaný a lepe chlazený motorek
- zabránìno zanášením tukem a krytem pøed žárem

è.artiklu

název

motor Cena bez DPH

7230180 A1 Gyros gril G3/S nahoøe 29.990,- Kè
7230181 A1 Gyros gril G3/MU dole 32.990,- Kè

gyros grily potis plynové
Gyros gril plynový GD2

QTOP
uality
max.kapacita
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motor špízu
NAHOØE

30kg
Technická data:

Napìtí ............................................................. 230 V
Pøíkon ...........................................................10,5 kW
Rozmìry GD2/S (š x h x v)..355/395*x500x915 mm
Rozmìry GD2/MU(š x h x v)..355/395*x530x830 mm
Délka jehly ....................................................695 mm
Max.výška produktu na jehle ....................... 430 mm
Regulace ....................... 3 reg.stupnì/dvouhoøákový
Max.kapacita ................................................... 30 kg

Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole

Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.

Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu

Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)

název

motor Cena bez DPH

7230182 A1 Gyros gril GD2/S nahoøe 22.990,- Kè
7230183 A1 Gyros gril GD2/MU dole 25.990,- Kè

Gyros gril plynový GD3
max.kapacita

QTOP
uality

motor špízu
NAHOØE

40kg
Technická data:

Napìtí ............................................................. 230 V
Pøíkon .......................................................... 10,5 kW
Rozmìry GD3/S (š x h x v)..470/510*x600x915 mm
Rozmìry GD3/MU(š x h x v)..470/510*x630x830 mm
Délka jehly ....................................................695 mm
Max.výška produktu na jehle ....................... 450 mm
Regulace ....................... 3 reg.stupnì/dvouhoøákový
Max.kapacita ................................................... 40 kg

Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole

Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.

Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu

Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)

název

motor Cena bez DPH

7230184 A1 Gyros gril GD3/S nahoøe 26.990,- Kè
7230185 A1 Gyros gril GD3/MU dole 29.990,- Kè

Gyros gril plynový GD4
max.kapacita

QTOP
uality

motor špízu
NAHOØE

70kg
Technická data:

Napìtí ............................................................... 230 V
Pøíkon ...........................................................14,00 kW
Rozmìry GD4/S (š x h x v)..470/510*x600x1115 mm
Rozmìry GD4/MU(š x h x v)..470/510*x630x1030 mm
Délka jehly ......................................................895 mm
Max.výška produktu na jehle ......................... 630 mm
Regulace ..........................3 reg.stupnì/dvouhoøákový
Max.kapacita jehly ............................................. 70 kg

Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole

Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.

Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu

Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)

název

Gyros gril plynový GD5

QTOP
uality
max.kapacita

Technická data:

motor špízu
NAHOØE

120kg

Napìtí ................................................................ 230 V
Pøíkon ........................................................... 17,50 kW
Rozmìry GD5/S (š x h x v)..620/660*x650x1310 mm
Rozmìry GD5/MU(š x h x v)..620/660*x680x1220 mm
Délka jehly .....................................................1080 mm
Max.výška produktu na jehle .......................... 810 mm
Regulace ...........................3 reg.stupnì/dvouhoøákový
Max.kapacita .....................................................120 kg
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)

motor Cena bez DPH

7230186 A1 Gyros gril GD4/S nahoøe 29.990,- Kè
7230187 A1 Gyros gril GD4/MU dole 32.990,- Kè

Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole

Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.

Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)

Gyros grily v provedení s motorem nahoøe:
- ménì namáhaný a lepe chlazený motorek
- zabránìno zanášením tukem a krytem pøed žárem

è.artiklu

název

motor Cena bez DPH

7230188 A1 Gyros gril GD5/S nahoøe 37.990,- Kè
7230189 A1 Gyros gril GD5/MU dole 40.990,- Kè

