
We turn passion into excellence.

Zalety
• Łatwa obsługa

• Brak potrzeby zewnętrznego systemu wenylacji

• System filtracji powietrza poddany testom TÜV

• Doskonały rezultat smażenia za każdym razem

• Łatwe smażenie

Grill taśmowy gwarantuje łatwe i szybkie smażenie mrożonych ham-
burgerów. Urządzenie jest gotowe do użycia po podłączeniu. Podłącz 
maszynę, a następnie podnieś górną pokrywę i włóż hamburgery 
między dwa teflonowe pasy. Po niedługim czasie, w zależności od 
wagi, wielkości i grubości hamburgera, idealnie usmażony hamburger 
będzie leżał gotowy do użycia za szklaną pokrywą. 

Grill taśmowy jest idealny, gdy nie można zainstalować zewnętrzne-
go systemu wentylacji. Maszyna posiada wbudowany, opatentowany 
system filtracji powietrza, który czyści zapachy kuchenne i zapobiega 
brzydkim zapachom w pomieszczeniu. Grill taśmowy można umieścić 
na blacie, a zatem nie zajmuje dużo miejsca.  Jest szczególnie przy-
datny w stacjach benzynowych, sklepach spożywczych i innych miejs-
cach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a zainstalowanie wentylacji 
zewnętrznej niemożliwe. 

Maszyna ma zmienną prędkość taśmy, co pozwala na regulację czasu 
smażenia hamburgerów - im wolniejsza prędkość, tym dłuższy czas 
smażenia. Temperaturę można regulować w zakresie od 0 do 250°C, 
co pozwala na osiągnięcia doskonałego rezultatu bez względu na 
rodzaj przygotowanego hamburgera. 

Grill taśmowy zapewnia szybkie i skuteczne smażenie hamburgerów  
- bez brzydkich zapachów.

Szybkie smażenie hamburgerów bez 
wentylacji i zapachów kuchennych

Grill taśmowy
GLBT UKV
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Funkcjonalność

• Ciągłe smażenie mrożonych ham-
burgerów  

• Zmienna prędkość 

• Regulacja temperatury 

• Łatwe smażenie 

• Wolnostojący – wymaga tylko zasila-
nia, bez potrzeby systemów wentylu-
jących 

Akcesoria

• Taśmy teflonowe 

• Silikon do przedmiotów czyszczących 

Wymiary zewnętrzne (Szer. x Głęb. x Wys.):
450 x 750 x 700 mm

Waga: 
95 Kg. 

Napięcie/moc: 
400V / 5,7kW

Pobór prądu: 
14,25 Amp.

Częstotliwość:
50 Hz

Hałas:  
< 50 db(A)

Maszyna jest wyposażona w narzędzia do czyszczenia.
 


