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Vodní sporáky

Chcete-li mít stále čistou pracovní plochu sporáku, doporučíme vám vodní sporák. Už nebudete nic odmáčet a zbytečně od-
straňovat napálené usazeniny surovin.
Nebudete mít práci s úklidem, vše Vám zachytí vodní hladina sporáku.
Proto velice snadná údržba.
Pod hořáky je vodní hladina, která nám zabrání veškerému usazování a napalování nečistot. Voda se napouští přívodní trubič-
kou, která je umístěná v přední části vodního sporáku. Ke snadnému vyčištění vodní plochy, nám slouží výpustní přepadový 
kolík.
Výkon trouby je vysoký - 8,5 kW, můžeme připravovat potraviny až na 2/1 GN, nebo na 2x GN 1/1 vedle sebe, což nám usnadňuje 
práci při manipulaci s GN. 
Máme různé moduly: dvou, čtyř a šesti hořákový sporák s troubou nebo bez trouby.
Výkonostně silné hořáky 5,5 a 8,5 kW nám urychlí varný proces a zkrátí dobu přípravy potravin. Plynové hořáky jsou kryty masiv-
ním roštem z nerezové oceli, který je v jedné rovině, což nám usnadňuje manipulaci hrnců po varné ploše.

Index Označení Rozměry
cm

Rozměry roštu
cm Napětí Výkon

kW
Výkon
kcal/h

Výkon trouby
kW

Hmotnost
kg Počet hořáků

00007434 PCA - 94 G 40 x 90 x 90 - 230 V / 50 Hz 14 12040 - 71 1x 8,5 kW; 1x 5,5 kW
00007435 PCA - 98 G 80 x 90 x 90 - 230 V / 50 Hz 28 24080 - 100 2x 8,5 kW; 2x 5,5 kW
00007436 PCA- 912 G 120 x 90 x 90 - 230 V / 50 Hz 42 36120 - 142 3x 8,5 kW; 3x 5,5 kW
00007149 CFA4 - 98 G 80 x 90 x 90 67 x 73 230 V / 50 Hz 36,5 31390 8,5 166 2x 8,5 kW; 2x 5,5 kW
00007437 CFA6 - 912 GV 120 x 90 x 90 67 x 73 230 V / 50 Hz 50,5 43430 8,5 230 3x 8,5 kW; 3x 5,5 kW

Přívod vody.
Zabezpečuje vodní hladinu 
pod hořáky, pro udržení čistoty 
sporáku.

Masivní robustní hořák.
Urychlí tepelnou ůpravu 
potravin.

Velký prostor trouby který nám 
umožňuje tepelně zpracovávat 
2x GN-1/1 na hloubku, usnad-
ňuje manipulaci s GN.


