Linha 900

Fogão com 6 queimadores sobre forno largo

Modelo 9601FC/3

Os equipamentos Junex acompanham as tendências do mercado, representando o compromisso
de qualidade com as necessidades dos clientes mais exigentes. Elevada qualidade de construção,
robustez, fiabilidade, durabilidade, ergonomia e facilidade de limpeza são argumentos que a marca
Junex mantém ao longo do tempo.
A Linha 900 disponibiliza diversos modelos de fogões e grelhadores a gás.Seguidamente são apresentadas as características e dados técnicos relativos ao fogão com 6 queimadores sobre forno largo de
convecção natural.

CATACTERÍSTICAS
• Painel frontal e laterais construídos em aço
inox AISI 304 18/10 para permitir o aumento da
durabilidade, robustez, fiabilidade e facilidade de
limpeza.
• Mesa de trabalho, painel de comandos,
pingadeiras, chaminé, tabuleiro de limpeza, porta
e corrediças do forno em aço inox AISI 304.
• Queimadores com dupla coroa em latão,
totalmente equipado com válvulas de segurança
termopar.
• Fornecido em dotação com redutor para grelhas
do fogão.
• Pés em aço inox reguláveis em altura, facilmente
substituíveis por rodas.
• Novo desenho do perfil no painel de controlo
evita derrame de gorduras e líquidos para os
manípulos.
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• Grelhas robustas em ferro fundido.
• Graças à existência de pingadeiras e tabuleiro
para recolha de gorduras, que abrange toda a
área de trabalho, é extremamente simples manter
o fogão em boas condições de higiene.
• Forno largo de convecção natural, com 223 lt,
construído em aço inox, válvula termostática, queimador pavio e acendimento por isqueiro eléctrico.
• Puxador do forno ergonómico em aço inox.
• Os modelos estão preparados para funcionar a
gás Butano (G30)/ Propano (G37) e Natural (G20),
com dotação de injectores para modificação segundo as normas.
• Equipamentos construídos e certificados com
marca .
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Dados Técnicos
Modelo
Alimentação
Dimensões externas - mm
Altura
Largura
Profundidade
Queimadores
Potência - kW
Quantidade
Localização frontal
Localização posterior
Diâmetro - ø (mm)
Consumos totais
Dimensões internas do forno - mm
Altura
Largura
Profundidade
Volume forno - lt
Potência forno - kW
Peso Líquido - Kg
Acessórios
Grelha redutora
Grelha niquelada para forno
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9601FC/3
Gás Butano/ Propano

Gás Natural

900
1200
900

900
1200
900

4,5
1
x
96

6,25
3

7,9
2
x

x
96
120
G 30 - 3,83 Kg/h
G 31 - 3,77 Kg/h

4,5
1
x
96

6,25
3
x
96
G 20 - 5,13 m/h

375
898
662
223
9,5
205

375
898
662
223
9,5
205

Dotação
Dotação

Dotação
Dotação
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7,9
2
x
120
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