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- Stolové sporáky 
 
- Kompletní kování pro sporáky 
 
- Kování – 5 stylů (19 – 21 století) 
 
- Litinová a sklodvířka. Glastüren. 
 
- Tischherde, Küchenherde 
 
- herdgeschränke für Kachelherde 

 
Návod na použití Nerezového grilu na selata 
 
 
 Plně uzavřený nerezový profi gril s elektrickým motorem je vyroben z nerezavějící oceli určené pro potravinářský průmysl.. 
 
  Gril je určen na grilování selat do 65 kg, kýt, jehňat, kuřat a dalších druhy masa na nerezové jehle. 
Při grilování na jehle je možné v horní části zavěsit uzeninu , nebo na mřížku  místěnou ve vývodu kouře z grilu. 
Jehla je výklopná a plynu nastavitelná je poloha pro vzdálenost od ohniště 
Grilovat  lze  i na nerezovém grilu po vyndání jedly. 
Přední stěna se vyklopí současně s jehlou a slouží jako odkapávací plech.  
Ve spodní části grilu je šuplík pro kapající tuk., který nepřijde do kontaktu s ohněm . 
 
 Topení je v zadní části grilu se samotným vstupem pro přikládání. Doporučené palivo dřevo, dřevěné brikety  a dřevěné uhlí. 
Palivo nesmí být upraveno chemicky atd. z důvodu znehodnocení kvality masa. 
Při přikládání dřeva do topného prostoru je nutné dávat pozor na možné popálení rukou, těla a i obličeje. 
Při provozu je nutné brát ohled a vysoké teploty uvnitř grilu a i na povrchu grilu. 
 Odvod kouře –tepla při grilování lze regulovat. 
 
 Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek 
zkušeností a znalosti zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány 
ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 
Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. 
 
 
 Gril je poháněn elektrickým motorem  J86RR412 na 220 V. 
 
Pro lepší manipulaci je gril na pogumovaných kolečkách a s výsuvným nerez madlem, při grilování madlo zasuňte. 
 
Možnost použití grilu pouze ve venkovním prostředí a ve vzdálenosti min 2 m od hořlavých materiálů. 
Nutné použít ochranné pomůcky  proti popálení 
 
Tecnické údaje : 
 
Šířka :                    905 mm 
Výška:                 1 250 mm 
Délka:         1 305 mm 
Váha: 75 kg 
Topeniště rozměry 
Šířka :                   820 mm 
Výška:                   680 mm 
Délka:                  1250 mm  
Palivo:                 dřevo  
Elektrický motor:  J86RR412 
 
 
 
 

Gril je certifikován a testován  Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno 

        Certifikát:E-31-00406-12 
 
 

Moment  Nm 12 
Napětí  V 230  ̃
Otáčky  1/min1,3 
Provoz 

 
S1 

Krytí 
 

IP 01 
Převodový poměr

 
1 : 540 

Rozměry  mm Ø 91 × 243


