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Model PSR 400 G PSR 600 G PSR 900 G

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 400 x 475 x 230 600 x 475 x 230 900 x 475 x 230

Wymiary powierzchni grzewczej [mm] 400 x 400 600 x 400 900 x 400

Moc [grzewcza W] 3200 6400 9600

Zużycie gazu [m3/h] 0,29 0,57 0,85

Zużycie gazu [g/h] 213 416 624

Waga [kg] 22 32 46

Cena netto [PLN] 1 830,- 2 760,- 3 990,-

Model PSF 400 G PSF 600 G

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 400 x 475 x 230 600 x 475 x 230

Wymiary powierzchni grzewczej [mm] 400 x 400 600 x 400

Moc [grzewcza W] 3500 6400

Zużycie gazu [m3/h]

Zużycie gazu [g/h]

Waga [kg] 22 33

Cena netto [PLN] 1 820,- 2 750,-

Model Pokrywa do gotowania na parze Ruszt

Wersja dla płyt 400 600 400 600

Nr referencyjny CV53175 SE CV53176 SE GR53175 GR53176

Cena netto [PLN] 169,- 540,- 140,- 180,-

Płyty grillowe - PSR: wersja gazowa, stalowa,
• gładka płyta grillowa, obudowana całkowicie demontowalnymi rantami bocznymi i tylnymi o wysokości 10 mm,
• łatwa w utrzymaniu, wyposażona w rynienkę ociekową,
• płynna regulacja wielkości płomienia, termopara zabezpieczająca,
• jedna strefa grzewcza (PSR 400 G), dwie strefy grzewcze (PSR 600 G), trzy strefy grzewcze (PSR 900 G),
• równomierny rozkład temperatury na każdej strefie,
• gaz typu LPG (w standardzie) lub NG (załączane dysze),
• konstrukcja panelu kontrolnego pozwalająca na zachowanie czystości elementów sterujących,
• na zamówienie: dostępne w wersji emaliowanje (GE) i chromowanej (GC) – kontakt z Biurem Eurogast.

Płyty grillowe - PSF: wersja gazowa, żeliwna,
• PSF 400 G - 1 strefa grzewcza, PSF 600 G, 2 strefy grzewcze,
• rynienka ociekowa pozwala utrzymać urządzenie w czystości,
• płynna regulacja wielkości płomienia, termopara zabezpieczająca, gazy typu LPG
 (w standardzie) lub NG (dołączone dysze), regulowane nóżki
• na zamówienie: dostępne w wersji emaliowanje (GE) i chromowanej (GC) 
 – kontakt z Biurem Eurogast.

Płyty grillowe gazowe

PSR 400 GE - wersja emaliowana,
                        na zamówienie

PSR 900 G

PSR 600 GC - wersja chromowana,
                        na zamówienie

PSF 400 G

pokrywa do gotowania na parze  
(dla płyt 600)

ruszt

Akcesoria do płyt grillowych

• pokrywa ze stali nierdzewnej do gotowania na parze ze wskaźnikiem temperatury,
• ruszt ze stali nierdzewnej do ziemniaków lub pomidorów.
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