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Elektrické a plynové modely grilů

Model Příkon
Rozměry 
(š x h x v)

Délka / kapacita 
jehly 

Max. kapacita

Gyros gril E1 3,9 kW 450/500* x 500/650* x 795 mm 570/340 mm 15 kg

Gyros gril E3 9 kW 450/500* x 500/630* x 1120 mm 895/700 mm 50 kg

Gyros gril E4 10,5 kW 450/550* x 600/760* x 1290 mm 1080/800 mm 80 kg

Elektronické modely

Model Příkon
Rozměry 
(š x h x v)

Délka / kapacita 
jehly 

Max. kapacita

Gyros gril G2/S 7,00 kW 395/500* x 500/650* x 920 mm 695/450 mm 30 kg

Gyros gril G2/MU 7,00 kW 395/500* x 530/680* x 830 mm 695/450 mm 30 kg

Gyros gril G3/S 8,75 kW 455/550* x 590/720* x 1120 mm 895/620 mm 50 kg

Gyros gril G3/MU 8,75 kW 455/550* x 620/750* x 1030 mm 895/620 mm 50 kg

Gyros gril GD1 3,5 kW 320/320* x 330/420* x 605 mm 415/320 mm 7 kg

Gyros gril GD2/S 7 kW 395/550* x 500/635* x 920 mm 695/430 mm 30 kg

Gyros gril GD2/MU 7 kW 395/550* x 530/665* x 830 mm 695/430 mm 30 kg

Gyros gril GD3/S 10,5 kW 510/550* x 550/635* x 920 mm 695/450 mm 40 kg

Gyros gril GD3/MU 10,5 kW 510/550* x 580/665* x 830 mm 695/450 mm 40 kg

Gyros gril GD4/S 14,00 kW 510/550* x 550/710* x 1120mm 895/630 mm 70 kg

Gyros gril GD4/MU 14,00 kW 510/550* x 580/740* x 1030mm 895/630 mm 70 kg

Plynové modely

Gyros grily POTIS

se vyznačují vysokou spolehlivostí, provozním výkonem, funkčním designem a precizním zpracováním. Obě modelové řady

(S/MU) jsou konstruovány pro dlouhou životnost (motory jsou bezpečně umístěny a chráněny tepelným krytem před žárem

z výkonných těles/hořáků, ale i stékajícího rozžhaveného tuku). Špíz lze snadno polohovat dle připraveného masa a tím 

i regulovat odstup od jednotlivých topných zón. (samostatná regulece výkonu jednotlivých topných těles/hořáků)

* rozměr včetně odkapové mísy
Modely GD - v provedení s duálním hořákem

GRILY NA GYROS

Made in Germany



Technická data

Napětí motorku 230 V

Příkon 3,00 kW

Rozměry (š x h x v) 330 x 330/420* x 605 mm

Délka jehly 415 mm

Max.výška produktu na jehle 250 mm

Regulace 3 reg. stupně

Max.kapacita 7 kg

Gyros gril EH - elektrický

Provedení: nerezové
*rozměr včetně ovládání a odkapové mísy
Modely S mají pohon jehly umístěn nahoře a jsou osazeny tepelným krytem
motoru. Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánění jehly umožňuje lépe re-
gulovat teplotu v jednotlivých úrovních tepelně opracovávaného produktu.

Technická data

Napětí 230 V

Příkon 5,25 kW

Rozměry G1/S (š x h x v) 395/500 x 500/650* x 795 mm

Rozměry G1/MU (š x h x v) 395/500 x 530/680* x 705 mm

Délka jehly 570 mm

Max.výška produktu na jehle 320 mm

Regulace 3 reg. stupně

Max.kapacita 15 kg

Gyros gril G1 - plynový

Technická data

Napětí 230 V

Příkon 17,5 kW

Rozměry G5/S (š x h x v) 660/670* x 600/750* x 1310 mm

Rozměry GD5/MU (š x h x v) 660/670* x 630/780* x 1220 mm

Délka jehly 1080 mm

Max.výška produktu na jehle 810 mm

Regulace 3 reg. stupně / dvouhořákový

Max.kapacita 120 kg

Gyros gril GD5 - plynový

Provedení: nerezové
*rozměr včetně ovládání a odkapové mísy
Dodáváno v provedení na PB 
(v balení přiloženy trysky na zemní plyn)

Modely S mají pohon jehly umístěn nahoře a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánění jehly umožňuje lépe regulovat teplotu 
v jednotlivých úrovních tepelně opracovávaného produktu.
Modely MU mají pohon jehly umístěn dole s motorem bezpečně umístěným 
mimo dosah tuku a žáru.

Provedení: nerezové
*rozměr včetně ovládání a odkapové mísy
Dodáváno v provedení na PB 
(v balení přiloženy trysky na zemní plyn)

Modely S mají pohon jehly umístěn nahoře a jsou osazeny tepelným 
krytem motoru. Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánění jehly umožňuje 
lépe regulovat teplotu v jednotlivých úrovních tepelně opracovávaného produktu.
Modely MU mají pohon jehly umístěn dole s motorem bezpečně umístěným 
mimo dosah tuku a žáru.

Technická data

Napětí 400 V/ 2N

Příkon 6,0 kW

Rozměry (š x h x v) 450/500* x 500/650* x 920 mm

Délka jehly 695 mm

Max.výška produktu na jehle 460 mm

Regulace 3 reg. stupně

Max.kapacita 30 kg

Gyros gril E2S - elektrický

Provedení: nerezové
*rozměr včetně ovládání a odkapové mísy
Modely S mají pohon jehly umístěn nahoře a jsou osazeny tepelným krytem
motoru. Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánění jehly umožňuje lépe re-
gulovat teplotu v jednotlivých úrovních tepelně opracovávaného produktu.

Na přípravu oblíbené speciality 
tradiční řecké kuchyně

MU motor dole

á


