ΑΕΡΙΟΥ GAS

RG 20

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

6,6 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

40 × 46 × 92 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

100 × 55 × 50 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

65 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

20 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με τρείς αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται
ξεχωριστά από τρείς διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια
από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.
Notes: Gyros grill with three independent gas burners which are controlled
individually by three gas valves and three thermocouples for greater safety.

ΑΕΡΙΟΥ GAS

RG 40

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

8,8 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

40 × 46 × 105 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

100 × 55 × 50 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

77 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

25–30 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με τέσσερις αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται
ξεχωριστά από τέσσερις διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια
από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.
Notes: Gyros grill with four independent gas burners which are controlled
individually by four gas valves and four thermocouples for greater safety.

ΑΕΡΙΟΥ GAS

RG 50

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

11 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

40 × 48 × 100 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

100 × 55 × 50 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

71,5 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

25–30 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με πέντε αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται
ξεχωριστά από πέντε διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια
από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.
Notes: Gyros grill with five independent gas burners which are controlled
individually by five gas valves and five thermocouples for greater safety.
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ΑΕΡΙΟΥ GAS

RG 60

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

13,2 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

40 × 48 × 110 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

110 × 55 × 50 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

81,5 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

60 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με έξι αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά
από έξι διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο
ο καθένας.
Notes: Gyros grill with six independent gas burners which are controlled
individually by six gas valves and six thermocouples for greater safety.

ΑΕΡΙΟΥ GAS

RG 120

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

15,4 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

40 × 48 × 120 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

110 × 55 × 50 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

91,5 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

120 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με επτά αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται
ξεχωριστά από επτά διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια
από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας
Notes: Gyros grill with seven independent gas burners which are controlled
individually by seven gas valves and seven thermocouples for greater safety.

ΑΕΡΙΟΥ GAS

RG V10

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

22 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

50 × 50 × 120 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

110 × 55 × 55 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

91,5 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

150 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με έξι διακόπτες αερίου και έξι θερμοστοιχεία και δύο
σειρές αυτόνομων καυστήρων έτσι ώστε να ικανοποιούνται και οι πιο απαιτητικές ανάγκες σε γρήγορο και ταυτόχρονα ποιοτικό ψήσιμο.
Notes: Gyros with six gas valves six thermocouples and two rows of independent pairs of gas burners which can satisfy even the most demanding needs
in high speed and high quality gyros roasting.
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ΑΕΡΙΟΥ GAS

RGD 20

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

6,6 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

55 × 70 × 78 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

100 × 55 × 75 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

65 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

20 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με τρείς αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται
ξεχωριστά από τρείς διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια
από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.
Notes: Gyros grill with three independent gas burners which are controlled
individually by three gas valves and three thermocouples for greater safety.

ΑΕΡΙΟΥ GAS

RGD 40

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

8,8 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

55 × 70 × 91 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

100 × 55 × 75 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

77 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

25–30 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με τέσσερις αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται
ξεχωριστά από τέσσερις διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από
ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.
Notes: Gyros grill with four independent gas burners which are controlled
individually by four gas valves and four thermocouples for greater safety.

ΑΕΡΙΟΥ GAS

RGD 50

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

11 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

55 × 70 × 86 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

100 × 75 × 55 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

71,5 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

25–30 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με πέντε αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται
ξεχωριστά από πέντε διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια
από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας.
Notes: Gyros grill with five independent gas burners which are controlled
individually by five gas valves and five thermocouples for greater safety.
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ΑΕΡΙΟΥ GAS

RGD 60

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

13,2 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

55 × 70 × 96 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

110 × 55 × 75 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

81,5 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

60 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με έξι αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται ξεχωριστά
από έξι διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια από ένα θερμοστοιχείο
ο καθένας.
Notes: Gyros grill with six independent gas burners which are controlled
individually by six gas valves and six thermocouples for greater safety.

ΑΕΡΙΟΥ GAS

RGD 120

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

15,4 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

55 × 70 × 105 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

110 × 55 × 75 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

91,5 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

120 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με επτά αυτόνομους καυστήρες που ελέγχονται
ξεχωριστά από επτά διακόπτες και έχουν για περισσότερη ασφάλεια
από ένα θερμοστοιχείο ο καθένας
Notes: Gyros grill with seven independent gas burners which are controlled
individually by seven gas valves and seven thermocouples for greater safety.

ΑΕΡΙΟΥ GAS

RGD V10

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

22 kW

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

55 × 70 × 105 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

110 × 55 × 75 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

91,5 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

150 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος με έξι διακόπτες αερίου και έξι θερμοστοιχεία και δύο
σειρές αυτόνομων καυστήρων έτσι ώστε να ικανοποιούνται και οι πιο απαιτητικές ανάγκες σε γρήγορο και ταυτόχρονα ποιοτικό ψήσιμο.
Notes: Gyros with six gas valves six thermocouples and two rows of independent pairs of gas burners which can satisfy even the most demanding needs
in high speed and high quality gyros roasting.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ELECTRIC

RGE 20

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

6 kW

Ηλεκτρική Σύνδεση Electrical Connection

220 Volt

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

45 × 45 × 92 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

100 × 55 × 50 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

65 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

20 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος μονοφασικός με τέσσερις ηλεκτρικές αντιστάσεις
που ελέγχονται από δύο διακόπτες τριών θέσεων.
Notes: Single phase electrical connection Gyros grill with four electrical
resistances which are controlled by two three position switches.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ELECTRIC

RGE 40

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

7,5 kW

Ηλεκτρική Σύνδεση Electrical Connection

220 / 400 Volt

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

45 × 45 × 110 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

100 × 55 × 50 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

77 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

40 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος μονοφασικός ή τριφασικός με πέντε ηλεκτρικές
αντιστάσεις που ελέγχονται από τρείς διακόπτες τριών θέσεων.
Notes: Single or three phase electrical connection Gyros grill with five
electrical resistances which are controlled by three three position switches.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ELECTRIC

RGE 60

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς Power

9 kW

Ηλεκτρική Σύνδεση Electrical Connection

220 / 400 Volt

Διαστάσεις (μ × π × υ) Dimensions (l × w × h)

45 × 45 × 110 cm

Διαστάσεις συσκευασίας Package dimensions

100 × 55 × 50 cm

Ύψος σούβλας Skewer height

77 cm

Μέγιστο βάρος κρέατος Max meat load

60 kg

Παρατηρήσεις: Γύρος μονοφασικός ή τριφασικός με πέντε ηλεκτρικές
αντιστάσεις που ελέγχονται από τρείς διακόπτες τριών θέσεων.
Notes: Single or three phase electrical connection Gyros grill with five
electrical resistances which are controlled by three three position switches.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΟΝΤΈΛΩΝ

COMPARATIVE MODELS TABLE

Τύπος
Model

Ισχύς
Power

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h)

Ύψος σούβλας
Skewer height

Μέγιστο βάρος
κρέατος
Max meat load

RG 20

6,6 kW

40 × 46 × 92 cm

65 cm

20 kg

RG 40

8,8 kW

40 × 46 × 105 cm

77 cm

25–30 kg

RG 50

11 kW

40 × 48 × 100 cm

71,5 cm

25–30 kg

RG 60

13,2 kW

40 × 48 × 110 cm

81,5 cm

60 kg

RG 120

15,4 kW

40 × 48 × 120 cm

91,5 cm

120 kg

RG V10

22 kW

50 × 50 × 120 cm

91,5 cm

150 kg

RGD 20

6,6 kW

40 × 46 × 92 cm

65 cm

20 kg

RGD 40

8,8 kW

40 × 46 × 105 cm

77 cm

25–30 kg

RGD 50

11 kW

40 × 48 × 100 cm

71,5 cm

25–30 kg

RGD 60

13,2 kW

40 × 48 × 110 cm

81,5 cm

60 kg

RGD 120

15,4 kW

40 × 48 × 120 cm

91,5 cm

120 kg

RGD V10

22 kW

50 × 50 × 120 cm

91,5 cm

150 kg

RGE 20

6,6 kW

45 × 45 × 92 cm

65 cm

20 kg

RGE 40

7,5 kW

45 × 45 × 110 cm

77 cm

40 kg

RGE 60

9 kW

45 × 45 × 110 cm

77 cm

60 kg
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