
We turn passion into excellence.

Zalety
•  Łatwe i szybkie gotowanie

•  Wygodny dostęp do maszyny

•  Model do wbudowania w blat zapewnia dobre, ergonomiczne 

stanowisko pracy

•  Efektywne gotowanie i utrzymywanie ciepła

•  Estetyczne rozwiązanie

•  Łatwość czyszczenia

Grill do kiełbasek FKI jest bezpiecznym sposobem na dobrze przygo- 
towane kiełbaski,  proces jest łatwy i szybki dzięki silnej płycie grzew-
czej. 

Gdy kiełbaski są już przygotowane, można obniżyć temperaturę na 
ręcznie sterowanym termostacie i utrzymać je w cieple aż do podania. 
Płyta grzewcza grilla do kiełbasek jest wykonana z wysoce mocnego 
materiału, który gwarantuje równomierne rozprowadzanie ciepła.  

Grill do kiełbasek w wersji do wbudowania w blat jest wyposażony  
w funkcję blokowania na pokrętle temperatury, która ogranicza tem-
peraturę do ok. 150 °C. Oznacza to, że blokada uniemożliwia usta- 
wienie temperatury wyższej niż ok. 150 °C, co zapobiega wykrzywie-
niu grilla do kiełbasek pod wpływem zbyt wysokiej temperatury. Jest to 
nieuniknione ograniczenie w wersji maszyny do wbudowania w blat. 
Jednocześnie ograniczenie sprawia, że kiełbaski nie pękają podczas 
podgrzewania z powodu zbyt wysokiej temperatury. 

Grill do kiełbasek jest wykonany ze stali nierdzewnej, ma w pełni ze- 
spawane, zaokrąglone krawędzie. Dzięki temu maszyna jest zarówno 
wytrzymała jak i łatwa do czyszczenia.

Wbudowanie grilla do kiełbasek w blat umożliwia lepsze i bardziej er-
gonomiczne stanowisko pracy. Dodatkowo wbudowany model to este-
tyczne rozwiązanie, które jest łatwiejsze do czyszczenia. 

Solidny grill do optymalnego grillowania 
i utrzymywania ciepła kiełbasek

Grill do kiełbasek
GL 3945 – model do wbudowania w blat
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Funkcjonalność

• Grillowanie i utrzymania ciepła 
kiełbasek 

• Regulacja temperatury od 50 do  
150 °C 

• Łatwa obsługa 

• Solidna, mocna płyta grzewcza 

• Wbudowany model

Akcesoria

• Osłona przeciwbryzgowa 

• Folia teflonowa 

• Mostek - służy do ułożenia dwóch 
kiełbasek, jednej nad drugą 

Wymiary zewnętrzne (Szer. x Głęb. x Wys.):
445 x 505 x 110 mm 

Powierzchnia smażąca (Szer. x Głęb.):
390 x 450 mm

Wymiary wycięcia (Szer. x Głęb. x Wys.):
410 x 470 mm

Pojemność:
30 kiełbasek (18-21 cm)

Waga:
20 kg.

Napięcie/moc:
230V / 2,0kW

Pobór prądu:
8,7 Amp.

Częstotliwość:
50 Hz

Dane techniczne


