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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 900/3 foi desenvolvida para garantir elevado desempenho. Equipamentos 

especialmente concebidos para satisfazer as necessidades de restaurantes, hotéis e empresas 

de catering que procuram uma solução robusta e eficiente. Seguidamente são apresentadas as 

características e dados técnicos relativos ao fogão a gás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Estrutura em aço inoxidável. 

 Queimadores em dupla coroa em latão, 

controlados por válvulas de segurança com 

termopares. 

 Grelhas de confecção robustas em ferro fundido. 

 Pingadeiras e tabuleiro de recolha de gorduras, 

permitem manter o fogão em boas condições de 

higiene. 

 Chaminé extraível para limpeza. 

 Tubos flexíveis em aço inoxidável para 

alimentação dos queimadores. 

 Ampla área sob queimadores para arrumação de 

utensílios de cozinha. 

 Pés em aço inoxidável reguláveis em altura. 

 Equipamentos preparados para funcionar em gás 

Butano (G30) / Propano (G31) e Natural (G20), 

com dotação de injectores para modificação 

segundo as normas. 

 Alçado para chaminé, Grelhas de redução e Kit de 

portas disponível a pedido. 

 Equipamentos construídos e certificados com 

marca CE. 

Fogão a Gás com 6 Queimadores sobre espaço neutro 
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Linha 900/3  

Fogão a gás com 6 queimadores sobre espaço neutro 
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Modelo 9600/3 

Dimensões externas (AxLxP) – mm 900x1200x900 

Alimentação Gás Propano/Butano 

Gás Natural 

Entrada de Gás ½” 

Potência Total – kW 39,05 

Consumos Totais G20 – m3/h 4,13 

Consumos Totais G30 – Kg/h 3,08 

Consumos Totais G31 – Kg/h 3,03 

Dimensão do espaço neutro (AxLxP) 470x1195x835 

Peso Líquido - Kg  118 

Peso Bruto - Kg  144 

Volume -  m3 1,412 

 

 

Grelha de Redução 

Alçado para Chaminé 

Kit 3 – Kit portas para fogão 9600/3 

 

 

 

 

Reservamos o direito de alterar sem aviso prévio as características constantes neste documento, quer por razões técnicas e/ou comerciais ou resultantes de erros de impressão.




