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CONFEÇÃO MODULAR
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EQUIPAMENTOS DE 

LINHA DE CONFEÇÃO



A Electrolux, fundada em 1918 na cidade 
Sueca de Estocolmo, é hoje em dia uma 
empresa global e líder mundial no fabrico de 
eletrodomésticos e equipamentos hoteleiros 
de mais de 30 marcas próprias, vendendo 
mais de 40 milhões de produtos por ano em 
mais de 150 países.

A Electrolux Professional é o único 
fabricante no mundo, capaz de fornecer 

cozinhas profissionais completas, de elevado 
desempenho com apenas uma marca.

A gama 700XP engloba mais de 100 modelos 
de 700mm de profundidade concebidos para 
garantir elevados níveis de desempenho, 
fiabilidade, economia de energia, normas 
de segurança e operações ergonómicas em 
qualquer cozinha profissional.
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FOGÕES DE BANCADA
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Gás 

Elétrico

“Flower Flame” - Sistema exclusivo da Electrolux Professional que permite  uma regulação precisa da chama de acordo 
com o diâmetro do recipiente, de 10 a 40 cm, evitando a dispersão de calor pela área de trabalho.

700 XP

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371014
E7ECED2R00 400x730x250 5,2

2 placas redondas (2 x 2,6kW cada). 20kg. 400V

371015
E7ECEH4R00 800x730x250 10,4

4 placas redondas (4 x 2,6kW cada). 40kg. 400V

371017
E7ECEH4Q00 800x730x250 10,4

4 placas quadradas (4 x 2,6kW cada). 40kg. 400V

371019
E7ECEL6R00 1200x730x250 15,6

6 placas redondas (6 x 2,6kW cada). 60kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371000
E7GCGD2C00 400x730x250 11

2 queimadores (2 x 5,5kW cada). 20kg.

371001
E7GCGH4C00 800x730x250 22

4 queimadores (4 x 5,5kW cada). 38kg

371004
E7GCGL6C00 1200x730x250 33

6 queimadores (6 x 5,5kW cada). 55Kg
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Indução

FOGÕES DE BANCADA

37
10

25

Vitro

Indução

37
12

82

WOK DE INDUÇÃO

A escolha perfeita para vegetais salteados e receitas asiáticas.
- Vitrocerâmica super-resistente para utilização intensiva.
- Para recipientes wok de indução.
- A nova zona de indução de alta potência de 5 kW permite cozinhar mais 
rápido e obter melhores texturas.

700 XPAlta Potência

37
10

21

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371020
E7INED2000 400x730x250 7

2 placas (2 x 3,5 kW cada). 20kg. 400V

371021
E7INEH4000 800x730x250 14

4 placas (4 x 3,5kW cada). 40kg. 400V

371175
E7INED200P 400×730×250 10

2 placas (2 x 5kW cada). 20kg. 400V

371176
E7INEH400P 800x730x250 20

4 placas (4 x5kW cada). 40kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371024
E7IRED2000 400x730x250 4,4

2 placas vitrocerâmicas (2 x 2,2kW cada). 15kg. 400V

371025
E7IREH4000 800×730×250 8,8

4 placas vitrocerâmicas (4 x 2,2kW cada). 35 kg. 400V

Código mm kW kg Volt.
Modelo (LxPxA) 

 371282
E7INEDW00P 400×730×250 5 20 400V
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700 XP

FOGÃO HP SPICY
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Indução

Tudo o que precisa para “apimentar” as suas receitas à distância 
de um braço.
- Zonas de indução independentemente controladas de 230 mm 
de diâmetro e 3,5 kW de potência, permitindo uma confeção muito 
rápida, uma alta eficiência e evita a dispersão do calor.
- O painel de controlo com 9 níveis de potência diferentes permite 
uma confeção fácil e precisa.
- Este modelo permite colocar por trás um suporte para recipientes 
que se pode encher com gelo e manter os ingredientes frescos. 
Também incorpora um tubo de descarga.

PLACAS RADIANTES DE BANCADA

37
10

07

Gás 

Fogão de bancada indução HP “Spicy” - A placa de indução horizontal de bancada com duas zonas de indução frontais  
de 5 kW cada e um suporte de condimentos para 6 recipientes GN1/9. Ideal para confeção frontal e elaboração de molhos.

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371023
E7INEH2F0P 800×730×250 10

2 zonas de indução e alçado para condimentos (2 x 5kW cada). 40kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371007
E7STGH1000 800×730×250 7

placa radiante. (7kW) queimador central altamente eficiente. 65kg

371011
E7STGH3000 800×730×250 14,6

placa radiante (3,8kW) e 2 queimadores (2 x 5,5kW cada). 55kg

371012
E7STGL5000 1200×730×250 25,6

placa radiante central (3,8kW) com 2 queimadores à esquerda e 2 
queimadores à direita (4 x 5,5kW cada). 70kg

8 www.comeca.pt
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700 XP

GRELHADORES DE BANCADA

37
10

43

Gás 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371044) 1x raspador para placa lisa
(371045) 1x raspador para placa lisa

37
12

40

Elétrico

Grelhador de bancada - Alta eficiência do novo sistema radiante e regulação mais precisa do nível de potência.
Grelhas facilmente removíveis podem ser lavadas na máquina de lavar louça.

Alta Potência

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371042
E7GRGDGC0P 400×730×250 7

Grelhador de bancada. 32kg.

371043
E7GRGHGC0P 800×730×250 14

Grelhador de bancada. 60kg. 

371044
E7GRGDLC00 400×730×250 7

Grelhador de bancada com Pedra lávica. 32kg.

371045
E7GRGHLC00 800×730×250 14

Grelhador de bancada com Pedra lávica. 64kg.

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371266
E7GREDGS0P 400x730x250 3

Grelhador de bancada. 44kg. 400V

371267
E7GREHGS0P 800x730x250 7

Grelhador de bancada. 75kg. 400V

371239
E7GREDGS0U 400×730×250 4

Grelhador de bancada. 32kg. 400V

371240
E7GREHGS0U 800×730×250 8

Grelhador de bancada. 42kg. 400V

Versão 1.1 - 2019.09.16 9www.professional.electrolux.com
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GRELHADORES DE CONTACTO DE BANCADA

37
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Gás 

Elétrico

37
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30

700 XP

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371029
E7FTGDSS00 400×730×250 7

Horizontal lisa. 40kg

371030
E7FTGDSR00 400×730×250 7

Horizontal nervurada. 40kg

371037
  E7FTGDCS00

400×730×250 7

Horizontal cromada lisa e controlo termostático. 40kg.

371031
E7FTGHSS00 800×730×250 14

Horizontal lisa. 70kg

371032
E7FTGHSP00 800×730×250 14

Horizontal 2/3 lisa e com 1/3 de placa nervurada. 70kg

371038
E7FTGHCS00 800×730×250 14

Horizontal cromada lisa e controlo termostático. 70kg

371041
E7FTGHCP00 800×730×250 14

Horizontal cromada 2/3 lisa e com 1/3 nervurada e controlo termostático. 70kg

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371184
E7FTEDSSIO 400×730×250 4.2

Horizontal lisa e controlo termostático. 40kg. 400V

371193
E7FTEDCSIO 400×730×250 4.2

Horizontal cromada lisa e controlo termostático. 40kg. 400V

371192
E7FTEDHSIO 400×730×250 4.2

Horizontal lisa e controlo termostático. 40kg. 400V

371185
E7FTEDSRI0 400×730×250 4.2

Horizontal nervurada e controlo termostático. 40kg. 400V

371186
E7FTEHSSIO 800×730×250 8.4

Horizontal lisa e controlo termostático. 70kg. 400V

371194
E7FTEHCSIO 800×730×250 8.4

Horizontal cromada lisa e controlo termostático. 70kg. 400V

371187
E7FTEHSPIO 800×730×250 8.4

Horizontal lisa com 1/3 de placa nervurada e controlo termostático. 70kg. 
400V

371197
E7FTEHCPI0 800×730×250 8,4

Horizontal cromada lisa com 1/3 de placa nervurada e controlo termostático. 
70kg. 400V

10 www.comeca.pt
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ICY-HOT A 1ª BASE CONGELADORA COM GRELHADOR

A mais recente inovação e única no mercado, o IcyHot é 
um sistema que permite a combinação de um grelhador 
de alta produtividade ou grelhador de contacto com a 
nova base refrigeradora-congeladora.
Aumentar a produtividade e maximizar o fluxo de 
trabalho, eliminando o tempo necessário para retirar os 
ingredientes do frigorífico ou do congelador.
Basta escolher o seu menu e configurar a base como um 
frigorífico ou como um congelador, de acordo com suas 
necessidades.
Mais informações sobre o ICYHOT na página 39
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FRITADEIRAS DE BANCADA

37
10

67

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371074) 2 cestos para fritadeiras elétricas de 2x5 litros.

37
10

74

37
10

75

Duas cubas independentes em 400 mm 
para total flexibilidade de confeção.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371066) 1x Cesto para fritadeiras de 7 litros.
(371067) 2x Cesto para fritadeiras de 7 litros.

Gás 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371075) 1x Cesto para fritadeiras de 7 litros.
(371079) 1x Cesto para fritadeiras de bancada de 12 litros.
(371076) 2x Cesto para fritadeiras de 7 litros.
(371080) 2x Cesto para fritadeiras de bancada de 12 litros.

Elétrico

Elétrico

700 XP

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW Lts Cestos
Modelo (LxPxA) 

371074
E7FRED2A00 400×730×250 9 10 2

2x5 litros. 2 cubas, 2 cestos e resistências no interior das cubas. 20kg. 400V

Código mm kW Lts Cestos
Modelo (LxPxA) 

371066
E7FRGD1B00 400×730×250 7 7 1

7 litros. 1 cuba em “V” (queimadores exteriores) e cestos. 30kg

371067
E7FRGH2B00 800×730×250 14 14 2

7+7  litros. 2 cubas em “V” (queimadores exteriores) e cestos. 60kg

Código mm kW Lts Cestos
Modelo (LxPxA)    
371075

E7FRED1B00 400×730×250 5,4 7 1
7 litros. 1 cuba em “V”, 1 cesto e resistências no exterior da cuba. 30kg. 400V

371079
E7FRED1E00 400×730×250 8,7 12 1

12 litros. 1 cuba, 1 cesto e resistências no interior da cuba. 25kg. 400V

371076
E7FREH2B00 800×730×250 10,8 14 2

7+7 litros. 2 cubas em “V”, 2 cestos e resistências no exterior da cuba. 55kg. 
400V

371080
E7FREH2E00 800×730×250 17,4 24 2

12+12 litros. 2 cubas, 2 cestos e resistências no interior da cuba. 45kg. 400V

12 www.comeca.pt
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700 XP

SECADOR DE FRITOS DE BANCADA

37
10

86

Resistência de infravermelhos colocada na parte de 
trás do equipamento.

Elétrico

BANHO-MARIA DE BANCADA

37
10

97

Elétrico

• Os banho-maria são usados para manter os alimentos 
cozinhados à temperatura de servir, usando água quente.
• Têm resistências Incoloy blindadas de aquecimento posicionadas 
por baixo da base da cuba.
• A cuba da água é perfeitamente soldada na parte superior do 
aparelho.
• O nível de abastecimento de água é marcado no lado posterior da 
cuba.
• A unidade dispõe de recarga manual da cuba.

• A temperatura da água é controlada por um termóstato com 
valor de temperatura máxima de 90 ° C.
• Os principais compartimentos estão localizados na frente da 
unidade para facilitar a manutenção.
• Todos os painéis exteriores em aço inox com acabamento Scotch 
Brite.
• Bancada em aço inoxidável, peça única prensada de 1,5 mm.
• Modelo com rebordos laterais em ângulo reto para permitir 
nivelar o encaixe das juntas entre as unidades, eliminando as 
fendas e a possibilidade de acumulação de sujidade.

SABIA QUE...

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371086
E7CSPDC000 400×730×250 1

1 cuba para recipiente GN 1/1. 1 fundo falso perfurado. H=150mm. 20kg. 230V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371096
E7BMEDB000 400×730×250 1,5

1 cuba para recipiente GN1/1, H=150mm. 20kg. 230V

371097
E7BMEHB000 800×730×250 3

1 cuba para recipiente GN2/1, H=150mm. 27kg. 400V/2N/50-60HZ

Versão 1.1 - 2019.09.16 13www.professional.electrolux.com
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700 XP

37
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18
37
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19

ELEMENTOS NEUTROS

ELEMENTOS NEUTROS COM GAVETA

37
11

13

BASES ABERTAS

ACESSÓRIOS:

Código mm Módulo
Modelo (LxPxA) 

371115
E7WTNBN000 200×730×250 1/4
frente fechada. 6kg

371116
E7WTNDN000 400×730×250 1/2
frente fechada. 10kg

371118
E7WTNHN000 800×730×250 1
frente fechada. 18kg

Código mm Módulo
Modelo (LxPxA) 

371117
E7WTNDN00E 400×730×250 1/2
frente fechada com gaveta. 15kg

371119
E7WTNHN00E 800×730×250 1
frente fechada com gaveta. 25kg

Código mm kg Módulo
Modelo (LxPxA) 
371112

E7BAND00O0 400×550×600 10 1/2

371113
E7BANH00O0 800×550×600 15 1

371114
E7BANL00O0 1200×550×600 23 1+1/2

Código mm kg
Modelo (LxPxA)

206350
DOOREL

Porta para base aberta 400×40×440 6

206244
KSRV

2 Suportes + Guias para 6 GN 1/1 e 
GN 2/1 400x700x250 2,6

206245
KMOCE

Suporte central para armários 
800/1200mm 50x50x420 0,45

206259
KGRV

Kit de aquecimento elétrico 
Potência 0,65kW
230V/1N/50Hz

360x610x60 3
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700 XP

BASES REFRIGERADAS E DE CONGELAÇÃO

37
12

11

BASES FECHADAS

Todos os modelos são compatíveis com qualquer equipamento da 
linha 700 XP de bancada.

• Todos os modelos para confeção de bancada podem ser facilmente 
instalados nas bases frigoríficas e congeladoras. 
• Painéis exteriores são em aço inoxidável com acabamento Scotch Brite.
• Os pés em aço inoxidável são ajustáveis até 50 mm em altura.
• Gavetas grandes em aço inoxidável e suportes telescópicos nas portas.
• Termóstato, luz indicadora de descongelação e interruptor ON/OFF.
• Intervalo de temperatura interna de -2° a +10°C (bases frigoríficas) e 
de -15° a -20°C (base congeladora).

• As calhas anti-inclinação podem receber recipientes GN1/1.
• Circulação de ar forçado para um arrefecimento rápido e uma
distribuição uniforme da temperatura.
• Sem CFC (tipo de refrigerante ecológico: R404a - gás em 
espuma: ciclopentano).
• IPX4 proteção contra a água.
• O design especial dos botões de comando e dos aros garante a 
proteção contra infiltrações de água.
• 98% reciclável por peso.
Mais informações sobre o ICYHOT na página 39

SABIA QUE...

Código mm kg Módulo
Modelo (LxPxA) 
371210

E7BANB00C0 200×550×600 7 1/4

371211
E7BANB00CE 200x550x600 7 1/4

Com gaveta para garrafas.

Código mm kW kg
Modelo (LxPxA) 

371255
E7BAPL00RE 1200×700×600 0,5 95
2 gavetas 2GN1/1 +10 -2°C. Conservação. 230V

371256
E7BAPL00RD 1200×700×600 0,5 95
2 portas +10 -2ºC. Conservação. 230V

371257
E7BAPP00RE 1600×700×600 0,5 110
3 gavetas +10 -2ºC. Conservação. 230V

371258
E7BAPP00RD 1600×700×600 0,5 110
3 portas 3GN1/1 +10 -2°C. Conservação. 230V

371260
E7BAPL00RH 1200×700×600 0,5 95
4 gavetas 4GN1/1 +10 -2°C. Conservação. 230V

371261
E7BAPP00RH 1600×700×600 0,5 110
6 gavetas 6GN1/1 +10 -2°C. Conservação. 230V

371259
E7BAPL00S0 1200×700×600 0,6 95
2 gavetas -15 -20°C. Congelação. 230V

Versão 1.1 - 2019.09.16 15www.professional.electrolux.com

LINHA DE CONFEÇÃO



37
10

03
37

10
16

FOGÕES SOBRE FORNO

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371002) (371003) 1x grelha cromada GN 2/1.
(371005) (371006) 1x grelha cromada GN 2/1. 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371016) (371018) 1x grelha cromada GN 2/1.

Elétrico

700 XP

Queimadores de alta eficiência “chama em flor” que se 
adapta ao fundo do recipiente.
- Permitem que a chama seja regulada com precisão e 
forneça a quantidade adequada de calor aos tachos e 
panelas de tamanhos desde 10 cm até ao máximo de 40 cm 
de diâmetro.
- Forno elétrico com comutador para controlar as 
resistências superiores e inferiores. Termóstato regulável 
de 140° a 300°C e potência de 6 kW.
- Câmara do forno em aço inox com 3 níveis de guias para
acomodar recipientes GN2/1.

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371002
E7GCGH4CG0 800x730x850 28

4 queimadores (4 x 5,5kW cada) e forno a gás (6kW). 80kg

371003
E7GCGH4CE0 800x730x850 22

4 queimadores (4 x 5,5kW cada) e forno elétrico (6kW). 80kg. 400V

371005
E7GCGL6C10 1200x730x850 39

6 queimadores (6 x 5,5kW cada) e forno a gás (6kW). 120kg

371006
E7GCGL6C20 1200x730x850 33

6 queimadores (6 x 5,5kW cada) e forno elétrico (6kW). 120kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA)      
371016

E7ECEH4RE0 800x730x850 16,4
4 placas redondas (4 x 2,6kW cada) e forno elétrico (6kW).  95kg. 400V

371018
E7ECEH4QE0 800x730x850 16,4

4 placas  quadradas (4 x 2,6kW cada) e forno elétrico (6kW).  105kg. 400V

Gás 

16 www.comeca.pt
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ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371026) 1x grelha cromada GN 2/1.

Vitro

FOGÕES SOBRE FORNO

PLACAS MISTAS SOBRE FORNO

37
10

09

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:  
(371008) (371009) (371010)  
1x grelha cromada GN 2/1.

Gás 

700 XP

Superfície de confeção de vitrocerâmica Ceran® de 6 mm 
de espessura com 4 zonas de aquecimento que fornece 
potência, rapidez, eficiência e soluções fáceis de limpeza.
- Com o topo de confeção selado para evitar infiltrações 
construído a partir de uma só peça em aço inoxidável AISI 
304 de 1,5 mm prensado com cantos lisos arredondados para 
facilitar a limpeza completa do equipamento.
- Zonas de aquecimento de 230 mm de 2,2 kw cada controladas 
independentemente permitem rápida transferência de calor 
e a seleção da área de aquecimento segundo o tamanho do 
recipiente.
- Forno elétrico com comutador para controlar as resistências 
superiores e inferiores. Termóstato regulável de 140° a 
300°C e potência de 6 kW.
- Câmara do forno em aço inox com 3 níveis de guias para
acomodar recipientes GN2/1.

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371026
E7IREH40E0 800x730x850 14,8

4 placas vitrocerâmicas (4 x 2,2kW cada) e forno elétrico (6kW). 85kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371008
E7STGH10G0 800×730×850 13

placa radiante (7kW) com forno a gás (6kW). 95kg

371009
E7STGH30G0 800×730×850 20,6

placa radiante (3,8kW) com 2 queimadores (2 x 5,5kW cada) e com forno a gás 
(6kW). 90kg

371010
E7STGL3010 1200×730×850 24

placa radiante (7kW) com 2 queimadores (2 x 5,5kW cada), com forno a gás (6kW) 
e armário aberto. 140kg

Versão 1.1 - 2019.09.16 17www.professional.electrolux.com
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FOGÕES MULTIFUNÇÕES

Cozinhe a seco ou em líquido no mesmo equipamento.
- Pode ser usado como um grelhador de contacto, uma frigideira, 
uma marmita ou um banho-maria. Uma mais-valia para uma 
cozinha que necessite de muita flexibilidade.
- Com superfície em aço composto, 1 camada de 3 mm e aço 
inoxidável AISI 316 em cima de 1 camada de 12 mm de aço 
macio.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371105) (371106) 
1x raspador para placa lisa; 1x lâmina com lados redondos para raspador.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371105) (371106) (371109) (371110)  
1x raspador para placa lisa; 1x lâmina com lados redondos para raspador.

Fogão Multifunções - Quatro equipamentos num só é uma mais-valia para quem precisa de mais flexibilidade na cozinha.
Pode ser utilizado como um grelhador de contacto, uma frigideira, uma marmita ou um banho-maria.

700 XP

Gás 

Elétrico

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371105
E7MFGDDD00 400×730×850 7

Superfície em aço composto. 11 Litros. 45Kg. 400V

371106
E7MFGHDI00 800x730x850 14

Superfície em aço composto. 22 Litros. 80Kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371109
E7MFEDDD00 400×730×850 5

Superfície em aço composto. 11 Litros. 40Kg. 400V

371110
E7MFEHDI00 800×730×850 10

Superfície em aço composto. 22 Litros. 75Kg. 400V

18 www.comeca.pt

LINHA DE CONFEÇÃO



GRELHADORES SOBRE BASE

Gás 

37
12

38

Elétrico

37
12

42

700 XP

Sistema de aquecimento radiante altamente eficiente.
- O calor é irradiado para os defletores de calor e para a grelha de 
confeção, garantindo assim uma temperatura uniforme em toda a 
superfície de confeção para obter grelhados com resultados excelentes.
- A superfície de confeção atinge uma temperatura extremamente elevada 
e os sucos são rapidamente selados, mantendo o interior do alimento, 
húmido e suculento.
- As placas radiantes são de aço AISI 441, resistentes a temperaturas 
extremas evitando a sua deterioração e amovíveis,  permitindo um fácil 
acesso aos queimadores para facilitar a limpeza.
- Grelhas multi-usos de ferro fundido podem ser utilizadas de ambos os 
lados, um lado para carne e o outro lado para peixe e vegetais.
- Todos os modelos possuem extremidades em ângulo reto cortadas a 
laser para permitir encastrar perfeitamente as juntas entre as unidades, 
eliminando folgas e possíveis acumulações de sujidade.
- Proteções contra salpicos amovíveis cobrem a parte de trás e os lados 
da superfície de cozedura e podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371237
E7GRGDGCFU 400×730×850 8

Grelhador sobre base. 40kg. 

371238
E7GRGHGCFU 800×730×850 16

Grelhador sobre base. 75kg. 

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

371241
E7GREDGCFU 400×730×850 6

Grelhador sobre base. 40kg. 400V

371242
E7GREHGCFU 800×730×850 12

Grelhador sobre base. 75kg. 400V

Versão 1.1 - 2019.09.16 19www.professional.electrolux.com
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COZEDORES MULTIPRODUTOS
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ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371090) (371091)  
1x porta para armário de base aberta.
Nota: Cestos não incluídos

Gás 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371098) (371099)  
1x porta para armário de base aberta.
Nota: Cestos não incluídos

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Elétrico

700 XP

- Exclusivo EnergyControl: um comando de potência que regula o nível de 
fervura com precisão e otimiza o consumo de energia.
- ESD disponível como acessório: o dispositivo de poupança de energia 
utiliza o calor ainda presente na água drenada para pré-aquecer a água da 
torneira a 60°C, assegurando assim uma temperatura e fervura constante 
da água.
- O sobrefluxo garante a desnatação da espuma através de um enchimento 
contínuo de água que é regulado através da torneira de água manual.
- Todos os aparelhos a gás são fornecidos para poderem utilizar gás 
natural ou GPL. Bicos de conversão fornecidos como equipamento padrão.

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

371090
E7PCGD1KF0 400×730×850 11,5 24,5

24,5 litros. 1 cuba. 1/2 módulo. 50kg

371091
E7PCGH2KF0 800×730×850 23 49

24,5 + 24,5 litros. 2 cubas. 50kg

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

371098
E7PCED1KF0 400×730×850 6 24,5

24,5litros. 1 cuba. 1/2 módulo.50kg. 400V

371099
E7PCEH2KF0 800×730×850 12 24,5 + 24,5

24,5 + 24,5 litros. 2 cubas. 50kg. 400V

Código Descrição mm Peso
Modelo (LxPxA) 

921611
7AC06 1 Cesto Completo 350x220x265 3Kg

921610
7AC05 2 Meios Cestos 170x220x265 3Kg

921619
7AC14 2 Meios Cestos 105x350x265 3Kg

206352
LIFT7E

Sistema de Elevação 
Automática 200x730x850 32Kg

20 www.comeca.pt
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COZEDOR MULTIPRODUTO AUTOMÁTICO

Elétrico

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371100) 1x conjunto de 2 cestos de porção única para 
cozedor multiproduto automático

700 XP

A cuba em aço inoxidável AISI 316-L é soldada sem descontinuidades na 
parte superior do aparelho e garante elevada resistência contra o ambiente 
agressivo provocado pela água quente salgada.
- Plano de trabalho moldado de uma só peça em aço inoxidável de 1,5mm 
com cantos suaves e arredondados.
- Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch Brite.
- Todos os modelos possuem extremidades em ângulo reto cortadas a 
laser para permitir encastrar perfeitamente as juntas entre as unidades, 
eliminando folgas e possíveis acumulações de
sujidade.
- Os pés em aço inoxidável são ajustáveis até 50mm em altura.

- A elevação automática e programada eletronicamente dos cestos faz 
desta unidade uma necessidade para cozinhas que pretendam padronizar 
os seus procedimentos de cozedura dos vários tipos de massa

- Fogão para massa com possibilidade de regular 5 tempos diferentes de 
cozedura para cada cesto. Depois de terminado o
ciclo de cozedura, o cesto é automaticamente levantado da água. São 
fornecidos dois suportes dos cestos em aço inoxidável, cada um capaz 
de alojar um cesto GN 1/3. Além disso, podem ser selecionados 4 ciclos 
diferentes de fervura, que vão desde o mais suave, ideal para massa 
caseira (fresca), até à potência máxima para os tipos de massa normais.

- Sistema de aquecimento por infravermelhos para garantir um elevado 
desempenho, colocado por baixo da cuba.
- Termostato de segurança para evitar que a máquina funcione sem água.
• Sistema rápido de pré-aquecimento da água da torneira até 60°C 
(fervedor de água de 3 kW).

37
11

00

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

371100
E7PCED1KFP 400×730×850 9 20

20 litros. Automático e programável com 1 cuba, 55kg. 400V

Versão 1.1 - 2019.09.16 21www.professional.electrolux.com

ElétricoGás LINHA DE CONFEÇÃO



700 XP

37
10

72

FRITADEIRAS SOBRE ARMÁRIO

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371068) 1x porta para armário de base aberta; 1x cesto para fritadeiras de 7 litros.
(371070) 1x porta para armário de base aberta; 1x cesto para fritadeiras de 15 litros.
(371069) 2x porta para armário de base aberta; 2x cesto para fritadeiras de 7 litros.
(371071) 2x porta para armário de base aberta; 2x cesto para fritadeiras de 15 litros.
(371072) 2x cesto para fritadeiras de 14 e 34/36 litros.

Gás 

37
10

82

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371084) 1x porta para armário de base aberta; 1x cesto para fritadeira de 15 litros.
(371085) 2x porta para armário de base aberta; 2x cesto para fritadeira de 15 litros.
(371077) 1x porta para armário de base aberta; 1x cesto para fritadeira de 7 litros.
(371081) 1x porta para armário de base aberta; 1x cesto para fritadeira de 15 litros.

Elétrico

Aumente consideravelmente o tempo de “vida”  do 
seu óleo através do desenho exclusivo e patenteado das 
cubas  em “V”.

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

371077
E7FRED1BF0 400×730×850 5,4 7

7 litros. 1 cuba em “V”, 1 cesto e resistências no exterior da cuba. 40kg. 400V

371078
E7FREH2BF0 800×730×850 10,8 14

7+7 litros. 1 cuba e 2 cestos e resistências no exterior da cuba. 60kg. 400V

371084
E7FRED1FF0 400×730×850 8,7 14

14 litros. 1 cuba, 1 cesto e resistências no interior da cuba. 35kg. 400V

371085
E7FREH2FF0 800×730×850 17,4 28

14+14 litros . 2 cubas e 2 cestos e resistências no interior da cuba. 81kg. 400V

371081
E7FRED1GF0 400×730×850 10 15

15 litros. 1 cuba e 1 cesto e resistências no exterior da cuba. 55kg. 400V

371082
E7FREH2GF0 800×730×850 20 30

15+15 litros. 2 cubas e 2 cestos e resistências no exterior da cuba. 81kg. 400V

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

371068
E7FRGD1BF0 400×730×850 7 7

7 litros. 1 cuba em “V” (queimadores exteriores), 1 cesto. 40kg

371070
E7FRGD1GF0 400×730×850 14 15

15 litros. 1 cuba em “V” (queimadores exteriores) e 1 cesto. 55kg

371069
E7FRGH2BF0 800×730×850 14 14

7+7 litros. 2 cubas em “V”, 2 cestos e resistências no exterior da cuba. 50kg

371071
E7FRGH2GF0 800×730×850 28 30

15+15litros. 2 cubas em “V”, 2 cestos e resistências no exterior da cuba. 85 
kg.

371072
E7FRGH1LFT 800×730×850 27,5 34

34 litros. 2 cubas em “V”, 2 cestos e resistências no exterior da cuba. 85 kg
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Elétrico

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(371083) 1x porta para armário de base aberta; 
2x cestos GN1/2 para fritadeiras de 15 litros.

37
10

83

FRITADEIRA AUTOMÁTICA SOBRE ARMÁRIO

700 XP

- Cuba em forma de V é ideal para cozinhas que necessitam de uma 
unidade versátil, eficiente e fácil de limpar, para alcançar a mesma 
qualidade e os mesmos resultados repetidamente. 

- Capaz de memorizar até 5 programas de acordo com as normas HACCP 
com 5 temperaturas e 2 intervalos de levantamento por programa. 
O modelo é também composto por 2 filtros controlados independentemente.

- Função de derreter, permite aquecer gordura sólida 
em segurança que é utilizada para fritar os alimentos.

- A cuba em forma de V está equipada com elementos de aquecimento 
externos de elevada eficiência garantindo uma maior duração do óleo 
(quando comparada com fritadeiras com
queimadores no interior da cuba), bem como uma distribuição uniforme 
do calor.

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

371083
E7FRED1GFP 400×730×850 10 15

15 litros. Automática e programável com 1 cuba em “V”, 2 
cestos e resistências no exterior da cuba. 60kg. 400V
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FRIGIDEIRAS BASCULANTES
Solução exclusiva para confecionar em líquido ou a seco e 
em grandes quantidades.

MARMITAS

Elétrico

Gás 

Elétrico

Ranhura de despejo facilita as operações. Basculamento manual com controlo preciso.

Gás 

700 XP

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

371183
E7BREHDNFX 800×730×850 9,5 60
60 litros superfície em Duomat. 105Kg

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

371271
E7BSGHDNF0 800×730×850 14 60
60 litros. Aquecimento directo com controlo termostático de temperatura. Cuba 
com acabamento acetinado. 95kg. 230V

371269
E7BSGHINF0 800×730×850 14 60
60 litros. Aquecimento indirecto com interruptor regulador de pressão. Cuba com 
acabamento acetinado. 100kg. 230V

371270
E7BSGHINFR 800×730×850 14 60
60 litros. Aquecimento indirecto com interruptor regulador de pressão e 
reabastecimento automático. Cuba com acabamento acetinado. 100kg. 230V

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

371272
E7BSEHINF0 800×730×850 9,4 60
60 litros. Aquecimento indirecto com interruptor regulador de pressão. Cuba com 
acabamento acetinado. 100kg. 400V

371273
E7BSEHINFR 800×730×850 9,4 60
60 litros. Aquecimento indirecto com interruptor regulador de pressão e 
reabastecimento automático. Cuba com acabamento acetinado. 100kg. 400V

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

371181
E7BRGHDNF0 800×730×850 16 60
60 litros superfície em Duomat. 105Kg

24 www.comeca.pt

LINHA DE CONFEÇÃO



THERMALINE M2M VENCE RED DOT DESIGN

A gama de confeção Thermaline M2M é a linha mais exclusiva 
de equipamentos de cozinha profissional da Electrolux 
Professional.
Fabricada na Suiça, tem acabamentos com a mesma precisão de 
um relógio ou uma jóia rara juntando robustez e funcionalidade 
com um design e simplicidade nunca antes visto em cozinhas. 
Venceu o prémio Red Dot Design de Produto 2014 no meio de 
5000 inscrições para o galardoado prémio mundial de design.
Entre as muitas inovações, os fry top têm placas Powertop com 
distribuição melhorada do calor, o aquacooker permite ser 
utilizado como sous-vide, banho maria ou cozedor de massas e 
o topo de confeção de utilização livre em qualquer zona da placa 
em contacto directo com os tachos e panelas.
Para mais informações contacte-nos pelo 219 155 600 ou 
horeca@comeca.pt
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Quase metade dos Chefs premiados com 
estrelas Michelin na Europa utilizam 
equipamentos Electrolux nos seus 
restaurantes. Poderá também encontrá-los 
nas cozinhas do Eataly em Nova Iorque, no 
Budda Bar no Senegal, no Hotel Metropole 
em Veneza ou no Ferrari World em Abu Dhabi, 
nas montanhas do Norte da Suécia, o Faviken 
Magasinet - o famoso restaurante do Chef 
Magnus Nilsson, na atarefada cozinha do 
Centro de Convenções de Kuala Lumpur entre 
muitos restaurantes e cozinhas de eleição em 
todo o mundo.

A gama 900XP foi concebida para garantir  
um nível de desempenho elevado, fiabilidade, 
poupança de energia, funcionando de acordo 
com os padrões de segurança e ergonomia.

Estes conceitos refletem-se através de toda 
a linha pela sua modularidade, construção e 
numerosas configurações: bancada (em base 
ou mesa), monobloco, em rodapé de cimento 
ou aço inoxidável, em ponte ou com suporte.

Graças à sua avançada tecnologia e desempenho 
superior, a 900XP é a solução perfeita para 
restaurantes e instituições que necessitam de 
elevada potência e produtividade.
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Alta Potência900 XP
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Elétrico

Gás 

FOGÕES DE BANCADA

FOGÃO “PAELHERO” DE BANCADA

39
10

24

Gás 

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 
391039

E9ECED2Q00 400×930×250 8
2 placas (2 x 4kW cada). 35kg. 400V

391040
E9ECEH4Q00 800×930×250 16

4 placas (4 x 4kW cada). 69kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391000
E9GCGD2C00 400x930x250 12

2 queimadores (2 x 6kW cada). 43kg

391001
E9GCGD2C0M 400x930x250 20

2 queimadores (2 x 10kW cada). 43kg

391002
E9GCGH4C00 800x930x250 28

4 queimadores (1 x 10kW e 3 x 6kW cada). 79kg

391003
E9GCGH4C0M 800x930x250 40

4 queimadores (4 x 10 kW cada). 79kg

391011
E9GCGL6C00 1200x930x250 44

6 queimadores (2 x 10kW cada e 4 x 6 kW cada).110kg

391012
E9GCGL6C0M 1200x930x250 60

6 queimadores (6 x 10kW cada). 110kg

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391024
E9GCGH3C00 800x930x250 30

(1 x 5, 1x10, 1x15)
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900 XP       

Vitro

Indução

FOGÕES DE BANCADA

39
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39

12
78

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 
391044

E9IRED2000 400×930×250 6,8
2 placas (2 x 3,4kW cada). 35kg. 400V

391045
E9IREH4000 800×930×250 13,6

4 placas (4 x 3,4kW cada). 69kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 
391277

E9INED2008 400×930×250 10
2 placas (2 x 5kW cada). 40kg. 400V

391278
E9INEH4008 800×930×250 20

4 placas (4 x 5kW cada). 65kg. 400V

391353
E9INEDW00P 400×930×250 5

Wok 30kg. 400V
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FOGÕES DE PLACA SÓLIDA 
DE BANCADA

39
10

23

Gás 

Elétrico

FOGÕES DE PLACA RADIANTE 
DE BANCADA

39
10

18

Gás 

• A placa a gás em aço macio com superfície lisa garante uma  
temperatura uniforme para cozedura a baixas temperaturas, permitindo  
quer uma temperatura uniforme em toda a placa, quer em 2 zonas de   
temperatura diferentes na mesma placa ou o aquecimento de apenas 
uma secção da placa. 
• Queimadores em aço inoxidável com uma chama auto-estabilizadora. 
• Cada queimador tem 2 secções com 4 linhas de chamas. 
• Ignição piezoelétrica. 
• Todos os aparelhos a gás são fornecidos para poderem utilizar gás  
natural ou GPL. Bicos de conversão fornecidos como equipamento 
padrão. 
• O design especial dos botões de comando e dos aros garante a proteção 
contra infiltrações de água.
• 98% reciclável por peso.

900 XP

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391022
E9HOGD1000 400×930×250 8

Placa sólida com aço macio. 400mm. 53kg

391023
E9HOGH1000 800×930×250 16

Placa sólida com aço macio. 800mm.105kg

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391046
E9HOED2000 400×930×250 7

Placa sólida com aço macio. 400mm. 60kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391018
E9STGH1000 800×930×250 10,5

Placa radiante. 92kg
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GRELHADORES DE BANCADA

39
10

70

39
10

72

39
10

59

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391067) (391069) 1x tampão para grelhador.

Elétrico

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391048) (391050) 1x tampão para grelhador.

Gás 

www.professional.electrolux.com

900 XP

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391068
E9FTEDSR00 400×930×250 7,5

Inclinada nervurada e controlo termostático. 55kg. 400V

391072
E9FTEDCS00 400×930×250 7,5

Cromada em placa inclinada lisa e controlo termostático. 55kg. 400V

391070
E9FTEHSP00 800×930×250 15

Inclinada 2/3 placa lisa e 1/3 placa nervurada com controlo termostático. 
105kg. 400V

391073
E9FTEHCS00 800×930×250 15

Cromado com placa inclinada lisa e controlo termostático. 105kg. 400V

391074
E9FTEHCP00 800×930×250 15

2/3 placa lisa e 1/3 placa inclinada cromada com controlo termostático. 
105kg. 400V

391054
E9FTGHCS00 800×930×250 20

Inclinada cromada lisa e controlo termostático. 105kg. 230V

391055
E9FTGHCP00 800×930×250 20

Inclinada cromada com 2/3 placa lisa e 1/3 placa nervurada com controlo 
termostático. 105kg. 230V

391048
E9FTGDHS00 400×930×250 10

Horizontal lisa. 55kg. 230V

391050
E9FTGHHS00 800×930×250 20

Horizontal lisa e controlo termostático. 105kg. 230V

391049
E9FTGDSR00 400x930x250 10

Horizontal nervurada. 55kg. 230V

391051
E9FTGHSP00 800x930x250 20

Horizontal lisa e nervurada. 105kg. 230V

391067
E9FTEDHS00 400×930×250 7,5

Horizontal lisa e controlo termostático. 55kg. 400V

391069
E9FTEHHS00 800×930×250 15

Horizontal lisa e controlo termostático. 105kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391056
E9FTGDSS0C 400×930×250 8

Inclinada lisa. 52kg. 230V

391057
E9FTGDSR0C 400×930×250 8

Inclinada nervurada. 52kg. 230V

391053
E9FTGDCS00 400×930×250 10

Inclinada cromada e controlo termostático. 1/2 módulo. 55kg. 230V

391058
E9FTGHSS0C 800×930×250 16

Inclinada lisa. 105kg. 230V

391059
E9FTGHSP0C 800×930×250 16

Inclinada 2/3 placa lisa e 1/3 placa inclinada nervurada. 105kg. 230V

Versão 1.1 - 2019.09.16 31www.professional.electrolux.com

ElétricoGás InduçãoInfravermelhos LINHA DE CONFEÇÃO



GRELHADORES POWERGRILL 

39
10

66

Gás 

GRELHADORES 1200MM
DE ALTA POTÊNCIA

Gás 

PowerGrill a gás de alto desempenho – utiliza menos potência, 
economiza energia e garante alta produtividade.
- Promove a cozinha saudável - sem risco de queimar os alimentos graças 
ao sistema inovador de aquecimento radiante.
- Ampla superfície de confeção com grelhas fáceis de remover 
(185,5 mm de largura)
- Aqueça só a área necessária para confecionar graças a um controlo 
independente. Um queimador altamente eficiente de 10kW para cada 
secção de 400mm.

39
10

62

Superfície extra para preparar os seus alimentos preferidos 
em quantidades ilimitadas.
- Superfície em aço macio de 20mm de espessura que opera com 
alta inércia térmica para a temperatura da superfície não baixar 
drasticamente quando o alimento é colocado ou removido, eliminando 
assim o tempo de recuperação. 
- Especialmente conveniente para cozinhas que necessitam preparar 
grandes quantidades de alimentos num curto espaço de tempo.

900 XP

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Alta Potência

Elétrico

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA) 
391219

E9GRGDGC0P 400×930×250 60 10,5

391065
E9GRGHGC0P 800×930×250 110 21

391066
E9GRGLGC0P 1200×930×250 150 31,5

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA) 
391346 

E9GREDGS0P 400x930x250 52 5

391347
E9GREHGS0P 800x930x250 85 11

391348
E9GRELGS0P 1200x930x250 143 17

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391061
E9FTGLSS0P 1200×930×250 33

placa inclinada lisa e controlo termostático, 1200mm. 150kg

391062
E9FTGLSP0P 1200×930×250 33

2/3 placa lisa e 1/3 placa inclinada nervurada e controlo 
termostático.150kg
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POWER GRILL 
Grelhador de alta potência para alta produtividade.

·   Utiliza menos potência, economiza energia e garante alta produtividade.
·   Promove a cozinha saudável - sem risco de queimar os alimentos graças ao 

sistema inovador de aquecimento radiante.
·  Característica de “Controlo de Energia” para uma regulação precisa do nível 

da potência.
·  Aqueça só a área necessária para confecionar graças a um controlo 

independente. Um queimador altamente eficiente de 10kW para cada secção 
de 400mm.

·  Ampla superfície de confeção com grelhas fáceis de remover
  (185,5 mm de largura).
·  Grelhas com acabamento de baixa porosidade permitem facilitar as 

operações de limpeza.
·   Sistema de aquecimento radiante altamente eficiente. 

  A chama aquece a placa radiante conduzindo a uma temperatura 
acima de 700 °C. O calor é então irradiado para os defletores de calor 
e para a grelha de confeção, garantindo uma temperatura uniforme 
em toda a superfície de confeção, permitindo grelhados excelentes. 
PATENTE PENDENTE

·    Radiantes removíveis permitem o acesso fácil aos queimadores para facilitar 
a limpeza.

·    A superfície de confeção atinge uma temperatura extremamente elevada 
(cerca de 350 °C), de modo que os sucos são rapidamente selados para 
manter o alimento húmido e suculento.

·  As placas radiantes em AISI 441 são resistentes a altas temperaturas 
evitando a deterioração.

· Grande gaveta removível de 2 Lt para recolha de gorduras.
·   Profundidade total da grelha (uma por queimador); pode ser preenchida com 

água para facilitar a limpeza e acrescentar humidade aos alimentos.

Versão 1.1 - 2019.09.16



BANHO-MARIA DE BANCADA

39
11

24

39
11

10

Gás 

900 XP

Elétrico

Elétrico

SECADOR DE FRITOS DE BANCADA

39
10

98

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA) 

391124
E9BMEDB000 400×930×250 32 2,2

391125
E9BMEHB000 800×930×250 45 4,4

400V/2N/50-60Hz

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA) 

391109
E9BMGDB000 400×930×250 32 3

391110
E9BMGHB000 800×930×250 45 6,2

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA) 

391098
E9CSPDC000 400×930×250 28 1

1 cuba e 1 fundo falso perfurado GN 1/1. 230V
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ELEMENTOS NEUTROS

BASES ABERTAS

39
11

58

ARMÁRIO BASE

39
11

52

39
11

53

900 XP

Código mm Módulo
Modelo (LxPxA) 

391156
E9WTNBN000 200×930×250 1/4

Elemento neutro de bancada com frente fechada. 13kg

391158
E9WTNDN000 400×930×250 1/2

Elemento neutro de bancada com frente fechada. 20kg

391160
E9WTNHN000 800×930×250 1

Elemento neutro de bancada com frente fechada. 44kg

391157
E9WTNBN00E 200×930×250 1/4

Elemento neutro de bancada com gaveta. 13kg

391159
E9WTNDN00E 400×930×250 1/2

Elemento neutro de bancada com gaveta. 27kg

391161
E9WTNHN00E 800×930×250 1

Elemento neutro de bancada com gaveta. 44kg

Acessórios

Código mm kg
Modelo (LxPxA)

206350
DOOREL

Porta para base aberta 400×40×440 6

206244
KSRV

2 Suportes + Guias para 6 GN 1/1 
e GN 2/1 400x700x250 2,6

206245
KMOCE

Suporte central para armários 
800/1200mm 50x50x420 0,45

206259
KGRV

Kit de aquecimento elétrico 
Potência 0,65kW
230V/1N/50Hz

360x610x60 3

Código mm kg Módulo
Modelo (LxPxA) 

391153
E9BAND00O0 400×785×600 22 1/2

391154
E9BANH00O0 800×785×600 35 1

391155
E9BANL00O0 1200×785×600 45 1+1/2

Código mm kg Módulo
Modelo (LxPxA) 

391152
E9BANB00OE 200×900×600 14 1/4

391220
E9BANB00C0 200x900x600 14 1/4

Com gaveta para garrafas.
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• Solução-padrão, ideal para quando precisar de uma instalação 
fixa de aparelhos que podem ser ajustados em altura.

• Fornecido como padrão em todos os equipamentos monobloco 
e bases.

SOBRE PÉS
• Fornece uma solução fechada para ser montado        

num bloco de cimento – várias soluções disponíveis. *
• Disponível para todas as unidades monobloco. *

BLOCO MACIÇO EM CIMENTO

COM RODAPÉ
• Esconde os pés para fechar a área entre os equipamentos 

e o chão.
• Pode ser aplicado em equipamentos monobloco                 

e bases instaladas sobre pés.

SUSPENSO
• Fornece uma solução estética e higiénica através do 

uso de uma estrutura de apoio. Pode ser usado para 
instalações de um lado e costas com costas.

•  Disponível para a maioria das unidades (só unidades top 
na linha 700XP). *

SOBRE RODAS
• Substituindo os pés, fornece uma solução flexível que 

permite a fácil movimentação dos equipamentos.
• Podem ser instaladas em todos os equipamentos 

monobloco e bases.

• Fornece uma solução higiénica, permitindo suspender 
uma série de equipamentos top entre duas unidades 
monoblocos.

• Tem que ser instalado entre duas unidades monobloco 
até 1600mm de comprimento. *

PONTE

*   Para mais informação detalhada, por favor contacte  
o seu representante local da Electrolux.

A COZINHA
COLOCADA SOBRE UMA BASE SÓLIDA.



BASE REFRIGERADA

Base de elevada produtividade

BASE REFRIGERADA E DE CONGELAÇÃO

• O “Refrigerador-Congelador” é a primeira base capaz de trabalhar 
quer como frigorífico quer como congelador com uma temperatura que 
varia entre -22°C e +8°C. 

• Ideal para ser utilizada por baixo de qualquer placa de confeção!
• A superfície da placa perfurada fornece a ventilação necessária para 

permitir o encaixe entre a base e as placas.
• Duas gavetas que podem alojar um recipiente GN 2/1 cada.
• As guias para gavetas com batente de segurança podem suportar até 

120 kg e podem ser removidas para limpeza.
• Os vedantes magnéticos de encaixe das gavetas podem ser removidos 

para limpeza.
• Sem CFC (tipo de refrigerante ecológico: R404a, - gás em espuma: 

ciclopentano).
• Inteiramente construído em aço inoxidável AISI 304 com acabamento 

Scotch Brite.
• Puxadores das gavetas tubulares em aço inoxidável de elevada 

resistência.

AMIGO DO AMBIENTE
• 98% reciclável por peso.
• Embalagem sem CFC.

FÁCIL DE LIMPAR
• Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch Brite.
• Os pés em aço inoxidável são ajustáveis até 50 mm em altura.

FÁCIL MANUTENÇÃO
• Proteção de água IPX5.
• O design especial dos botões de comando e dos aros garante proteção 

contra infiltrações de água.

900 XP

NOVO! TODOS os modelos são agora compatíveis 
com qualquer equipamento da linha XP900 de bancada.

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA) 

391308
E9BAPL00R0 1200×900×600 114 0,4

2 gavetas -2/+10ºC. 230V

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA) 

727096
E9BAPL00MP 1198×902×679 118 0,74

2 gavetas -22/+8ºC. 230V
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CONTROLO TOTAL 
NA PONTA DOS SEUS DEDOS.

Potência máxima com o PowerGrillHP ou com o 
grelhador de contactoHP, colocado na parte superior da 
nova base refrigeradora-congeladora. 
Aumentar a produtividade e maximizar o fluxo de 
trabalho, eliminando o tempo necessário para recuperar 
os ingredientes do frigorífico ou do congelador.
Basta escolher o seu menu e configurar a base como um 
frigorífico ou como um congelador, de acordo com suas 
necessidades.

A mais recente inovação, única no mercado: 
IcyHot, o sistema que permite a combinação de 
um grelhador de alta produtividade ou grelhador 
de contacto com a nova base refrigeradora-
congeladora.



900 XP

39
10

05

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391013) (391014) 1x grelha cromada GN 2/1;
1x Porta para armário de base aberta.
(391015) (391016) 1x Grelha cromada para forno largo.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391004) (391005) (391006) (391010)  
1x grelha cromada GN 2/1.

Gás 

Gás 

39
10

13

FOGÕES SOBRE FORNO

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391013
E9GCGL6C10 1200x930x850 52,5

6 queimadores (2 x 10kW e 4 x 6kW cada) com forno a gás (8,5kW) com 
armário. 203kg

391014
E9GCGL6C1M 1200x930x850 68,5

6 queimadores (6 x 10kW cada) com forno a gás (8,5kW) com armário. 203kg

391015
E9GCGL6CL0 1200x930x850 56

6 queimadores (2 x 10kW e 4 x 6kW cada) com forno grande a gás (12,5kW). 
200kg

391016
E9GCGL6CLM 1200x930x850 72

6 queimadores (6 x 10kW cada) com forno grande a gás (12,5kW). 200kg

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391004
E9GCGH4CGL 800x930x850 32,5

4 queimadores (4 x 6kW cada) com forno a gás (8,5kW). 155kg

391005
E9GCGH4CG0 800x930x850 36,5

4 queimadores (1 x 10kW e 3 x 6kW cada) com forno a gás (8,5kW). 115kg

391006
E9GCGH4CGM 800x930x850 48,5

4 queimadores (4 x 10kW cada) com forno a gás (8,5kW). 155kg

391010
E9GCGH4CE0 800x930x850 28

4 queimadores (1 x 10kW e 3 x 6kW cada) com forno elétrico (6kW). 155kg. 
400V
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POTÊNCIA E FLEXIBILIDADE EM SIMULTÂNEO.

O forno convetor a gás (800 milímetros de largura) 
é o complemento único e flexível para uma cozinha 
modular com a gama 900XP.
- Aumento da flexibilidade, graças à possibilidade 
de trabalhar como um forno estático, desligando 
apenas o ventilador, criando assim as condições 
ideais para a obtenção dos melhores resultados, 
para todos os tipos de preparações.
- Interior da câmara de confeção em aço esmaltado 
preto para maximizar a eficiência de confeção.
- Variação de temperatura de 120 °C a 280 °C.
- Ignição piezoelétrica para facilitar a operação.
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900 XP

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
2x grelha cromada GN 2/1.

Gás 

39
10

17

FOGÕES SOBRE FORNO

Cuba de peça única 
prensada com grelhas 
em ferro fundido.

Queimadores exclusivos e 
patenteados “Chama em Flor”.

• Plano de trabalho moldado numa só peça em aço inoxidável de 2mm com cantos 
suaves e arredondados.
• Com painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch Brite.
• Todos os modelos possuem extremidades em ângulo reto, cortadas a laser 
para permitir um perfeito encaixe de unidades lado a lado, eliminando folgas e 
acumulação de sujidade.
• Os suportes dos recipientes são em ferro fundido.
• Porta embutida, com duplo revestimento e isolada.
• Cavidade do forno em aço inoxidável com placa estriada em ferro fundido para 
permitir colocar os recipientes diretamente.

• Os queimadores “flower flame” de alta eficiência permitem uma regulação precisa 
e proporcionam a quantidade de calor certa para recipientes de diferentes tamanhos.
• Disponíveis dois tamanhos de queimadores para aquecimento eficiente de 
recipientes grandes e pequenos:
 - queimadores de 60 mm com regulação de potência contínua  
 de 1,5 a 6 kW.
 - queimadores de 100 mm com regulação de potência   
 contínua de 2,2 a 10 kW.
• Cada queimador possui:
 - Dispositivo de segurança para proteção contra uma   
 eventual extinção acidental da chama.
 - Combustão otimizada.
 - Chama piloto protegida.

SABIA QUE...

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW FORNO
Modelo (LxPxA) kW

391017
E9GCGP8CG0 1600×930×850 73 2x8,5   

8 queimadores (2 x 10kW e 6 x 6kW cada) e 2 fornos (17kW). 350kg
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Alta Potência 900 XP

39
10

41

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x grelha cromada GN 2/1.

Elétrico

FOGÕES SOBRE FORNO

FOGÕES SOBRE FORNO CONVETOR

39
10

08

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: (391007) (391008) (391009) 2x grelhas GN2/1 cromada para forno de convecção.

Os tempos de confeção são reduzidos até 50% em relação ao 
tempo de confeção num forno tradicional estático. 
Aumente a produtividade por confecionar em 2 níveis, GN 2/1, 
maximizando as operações na cozinha.

Gás 

Código mm kW FORNO
Modelo (LxPxA) kW

391041
E9ECEH4QE0 800×930×850 22   6

4 placas (4 x 4kW cada) com forno elétrico. 145kg. 400V

Código mm kW Forno
Modelo (LxPxA) kw
391007

E9GCGH4CVL 800×930×850 34,5 10,5

4 queimadores (4 x 6kW cada) e forno a gás (10,5kW). 115kg

391008
E9GCGH4CV0 800×930×850 38,5 10,5

4 queimadores (3 x 6kW e 1x10kW) e forno a gás (10,5kW). 115kg

391009
E9GCGH4CVM 800×930×850 50,5 10,5

4 queimadores Potência Elevada (4 x 10kW cada) e forno a gás (10,5kW). 115kg
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FOGÕES DE PLACA RADIANTE SOBRE FORNO

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391019) (391020) 1x grelha cromada GN 2/1.
(391021) 1x grelha cromada GN 2/1; 1x porta para armário de base aberta.
(391014) (391015) 2x grelha cromada GN 2/1 base conv. 900.

Gás 

39
12

15

900 XP

Fogão de placa radiante sobre forno - Ideal para o chefe deslocar facilmente os recipientes de uma área de confeção para outra sem 
necessidade de os levantar.  A superfície com zonas de temperaura diferenciadas alcança 500º no centro e diminui gradualmente até 200º 

permitindo uma fervura forte no centro e um fervilhar suave no perímetro.

Consulte mais informações e 
especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW Forno
Modelo (LxPxA) kW
391019

E9STGH10G0 800×930×850 19 8,5
placa radiante (10,5kW) com forno. 171kg

391020
E9STGH30G0 800×930×850 30 8,5

placa radiante (10,5kW) com 2 queimadores (1x10kW e 1x6kW) e forno. 130kg

391021
E9STGL3010 1200×930×850 35 8,5

placa radiante (10,5kW) com 2 queimadores (1x10kW e 1x6kW), forno e 
armário. 207kg

391214
E9STGH10V 800×930×850 21 10,5

placa radiante (10,5kW) com forno de conveção.  171kg

391215
E9STGL3031 1200×930×850 37 10,5

placa radiante (10,5kW) com 2 queimadores (1x10kW e 1x6kW) com forno de 
conveção e armário. 207kg
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900 XPAlta Potência

Fogões multifunções com superfície em aço composto 22 litros.
FOGÕES MULTIFUNCIONAIS

Elétrico
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 1x raspador para placa lisa.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:1x raspador para placa lisa.

Gás 

39
11

42

Fogão Multifunções - Quatro equipamentos num só é uma mais-valia para quem precisa de mais flexibilidade na cozinha.
Pode ser utilizado como um grelhador de contacto, uma frigideira, uma marmita ou um banho-maria.

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 
391151

E9MFEHDIO0 800×930×850 10

22 litros. Superfície em aço composto (1 camada de 3mm de aço inoxidável 
AISI 316 em cima de 1 camada de 12mm de aço macio). 115Kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 
391142

E9MFGHDIO0 800×930×850 14

22 litros. Superfície em aço composto (1 camada de 3mm de aço inoxidável 
AISI 316 em cima de 1 camada de 12mm de aço macio). 115Kg.

45www.professional.electrolux.com

ElétricoGás LINHA DE CONFEÇÃO



46

GRELHADORES SOBRE FORNO

39
10

60

Elétrico

Gás 

Fry top sobre forno - Superfície em aço macio com 200mm de espessura adequada para uma utilização diária intensiva. Opera com alta 
inércia térmica para que a  temperatura da superfície não baixe drasticamente quando o alimento é colocado ou removido da superfície. 

Adequado para cozinhas que necessitem de preparar grandes quantidades de alimentos num curto espaço de tempo.

900 XP

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391052
E9FTGHSPG0 800×930×850 28,5

2/3 placa lisa e 1/3 placa inclinada nervurada, forno a gás (8,5kW) e controlo 
termostático. 171kg. 230V

391060
E9FTGHSPV0 800×930×850 30,5

2/3 placa lisa e 1/3 placa inclinada nervurada, forno de convecção a gás 
(10,5kW) e controlo termostático. 171kg. 230V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

391071
E9FTEHSPE0 800×930×850 21

2/3 placa lisa e 1/3 placa inclinada nervurada, forno elétrico (6kW) e 
controlo termostático. 171kg. 400V

46 www.comeca.pt
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900 XP

GRELHADORES 

39
12

67

Elétrico

Gás 

Alta Potência

Código mm kW Kgs
Modelo (LxPxA) 

391266
E9GRGDGCFU 400×930×850 10 60

Grelhador sobre base. 400mm. 

391267
E9GRGHGCFU 800×930×850 20 114,5

Grelhador sobre base. 800mm. 

Código mm kW Kgs
Modelo (LxPxA) 

391270
E9GREDGCF0 400×930×850 7,5 60

Grelhador sobre base. 400mm. 400V

391271
E9GREHGCFU 800×930×850 15 94

Grelhador sobre base. 800mm. 400V
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COZEDORES MULTIPRODUTOS

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391111) 1x porta para armário de base aberta.
(391112) 2x porta para armário de base aberta.
Nota: Cestos não incluídos

39
11

12
39

11
27

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391126) 1x porta para armário de base aberta.
(391127) 2x porta para armário de base aberta.
Nota: Cestos não incluídos

Elétrico

Gás 

900 XP

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Código mm kW Kgs
Modelo (LxPxA) 

391111
E9PCGD1MF0 400×930×850 16,5 62

1 cuba. 40 Litros

391112
E9PCGH2MF0 800×930×850 33 115

2 cubas. 2x40 Litros

Código mm kW Kgs
Modelo (LxPxA) 

391126
E9PCED1MF0 400×930×850 10 62

1 cuba. 40 Litros

391127
E9PCEH2MF0 800×930×850 20 115

2 cubas. 2x40 Litros

Código Descrição mm Peso m3
Modelo (LxPxA) kg

927216
9AC43 1 Cesto GN1/1 275x480x210 2 0,1

927211
9AC39 2 Cestos GN1/2 75x230x210 3 0,1

927210
9AC38 3 Cestos GN1/3 275x150x210 3 0,1

206353
LIFT9E

Sistema de 
Elevação 

Automática
200x930x850 42 0,3
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- Com os novos cozedores multiprodutos a gás, agora é possível 
controlar com precisão o nível de potência e a intensidade de ebulição, 
ao invés de simplesmente usar um comutador liga / desliga com uma 
temperatura fixa, configurada a 100 °C.

- Economiza energia e gasta menos gás graças ao modo “de espera” 
que pode ser ativado quando não está a ser utilizado.

- Ideal para confecionar itens delicados, que exigem temperaturas mais 
baixas. Particularmente importante para alimentos congelados (por 
exemplo, massas pré-cozidas).

- Não exige uma ligação elétrica.

- Os novos cozedores multiprodutos elétricos oferecem um novo 
sistema de aquecimento por infravermelhos controlado por fases, o 
qual está posicionado por baixo da cuba de modo a garantir melhores 
desempenhos e eficiência.

- Graças ao Dispositivo de Economia de Energia (opcional para todos 
os modelos), o reabastecimento da cuba é feito com água quente, 
logo a fervura é constante, proporcionando os melhores resultados de 
confeção, aumentando a produtividade e economia de energia. Não é 
necessária nenhuma fonte de energia adicional.

- Facilmente se transforma um cozedor multiprodutos normal para um 
com elevação automática.

- Sistema de elevação automático e programável garante a repetição 
do ciclo de confeção, garantindo sempre a mesma excelente qualidade 
do alimento, vez após vez, devido à automatização total do processo de 
confeção.

- Possibilidade de memorizar 9 tempos de confeção através do controle 
digital.

- Operação fácil, a elevação do cesto é ativada através de um simples toque 
no botão de função. Pode ser ativado manualmente, se necessário.

- 200mm de largura, com três suportes para cestos em aço inox (2 suportes 
para linha 700XP), cada um capaz de suportar cestos 1/3 (1/2 cestos para 
700XP).

- Pode ser colocado em cada lado do cozedor multiproduto para uma 
máxima flexibilidade ou de ambos os lados para fornecer elevação até 6 
cestos de pequenas porções (4 cestos de pequenas porções para 700XP).

Maximizar as operações, eliminar a preocupação e confecionar sempre até à perfeição.

Os novos cozedores multiproduto a gás da Electrolux, os únicos do mercado a oferecer “Controlo de Energia”.
Cozedores Multiproduto a Gás e Elétricos.

Sistema Automático de Elevação do Cesto.
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FRITADEIRAS SOBRE BASE

39
13

31

Gás 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391077) 1x porta para armário de base aberta; 1x cesto para fritadeira de 15 litros.
(391078) 2x porta para armário de base aberta; 2x cesto para fritadeira de 15 litros.
(391331) 1x portas para armário de base aberta; 1x 2 meios cestos para fritadeiras de 23 litros
(391332) 2x portas para armário de base aberta; 2x 2 meios cestos para fritadeiras de 23 litros.

Elétrico

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391087) 1x porta para armário de base aberta; 1x cesto para fritadeira de 15 litros.
(391088)  2x porta para armário de base aberta; 2x cesto para fritadeira de 15 litros.
(391094) (391337) 1x portas para armário de base aberta; 1x 2 meios cestos para fritadeiras de 23 litros.
(391095) (391338) 2x portas para armário de base aberta; 2x 2 meios cestos para fritadeiras de 23 litros.

900 XP

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

391077
E9FRGD1GF0 400×930×850 14 15

15 litros. 1 cuba em “V” (queimadores externos) e 1 cesto. 50kg

391078
E9FRGH2GF0 800×930×850 28 30

15+15 litros. 1 cuba em “V” (queimadores externos) e 2 cestos. 86kg

391331
E9FRGD1JF0 400×930×850 20 23

23 litros. 1 cuba em “V” (queimadores externos) e 2x1/2 cestos. 57kg

391332
E9FRGH2JF0 800×930×850 40 46

23+23 litros. 2 cubas em “V” (queimadores externos) e 4x1/2 cestos. 115kg

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

391087
E9FRED1GF0 400×930×850 10 15

15 litros . 1 cuba em “V” (queimadores externos) e 1 cesto. 50kg. 400V

391088
E9FREH2GF0 800×930×850 20 30

15+15 litros. 2 cubas em “V” (queimadores externos) e 2 cestos. 86kg. 400V

391094
E9FRED1HF0 400×930×850 16,5 18

18 litros. 1 cuba (aquecimento interno) e 2x1/2 cestos. 57kg. 400V

391095
E9FREH2HF0 800×930×850 33 36

18+18 litros. 2 cubas (aquecimento interno) e 4x1/2 cestos. 115kg. 400V

391337
E9FRED1JF0 400×930×850 18 23

23 litros. 1 cuba em “V” (queimadores externos) e 2x1/2 cestos. 57kg. 400V

391338
E9FREH2JF0 800×930×850 36 46

23+23 litros. 2 cubas em “V” (queimadores externos) e 4x1/2 cestos. 115kg. 
400V
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ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391091) (391092) (391093) 1x filtro de óleo para fritadeiras; 1x porta para armário de base aberta; 
1x 2 meios cestos para fritadeiras.

Elétrico

FRITADEIRA AUTOMÁTICA
Cuba em forma de V com aquecimento externo a gás ou 
elementos de aquecimento elétrico, fornece potência, 
eficiência e tem a capacidade de trazer rapidamente o óleo 
à temperatura de fritar, garantindo:

23 LITROS

Sistema de aquecimento indirecto optimizado o qual garante 
que todo o óleo é aquecido ao longo da cuba, garantindo 
resultados de fritura contínuos e excelentes, em que o 
alimento fica crocante, dourado por fora, macio e suculento 
(não fervido) no interior.

• maior produtividade, para os chefes mais exigentes
• uma melhor higiene, cuba sem retentores de sujidade devido 

ao processo de soldadura a laser
• vida útil do óleo mais longa (aprox. 30%) graças à distribuição 

uniforme do calor no interior da cuba.
• cantos arredondados para que o processo de limpeza seja 

mais fácil e seguro, sem contacto directo com os elementos                        
de aquecimento.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391081) (391082) (391083) (391084) 
1x filtro de óleo para fritadeiras; 1x porta para armário de base aberta; 1x 2 meios cestos para fritadeiras 
de 23 litros.

Gás 

900 XP

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

391339
E9KKHDBAMCG 400×930×1200 18 23
23 litros com controlo eletrónico. 86kg. 400V

391340
E9KKIDBAMCG 400×930×1200 18 23

23 litros com controlo eletrónico e filtragem de óleo. 86kg. 400V

391341
E9KKJDBAMCG 400×930×1200 18 23
23 litros programável com controlo eletrónico e sistema de filtragem 
de óleo integrado. 96Kg. 400V

Código mm kW Lts
Modelo (LxPxA) 

391333
E9KKHBBAMCG 400×930×1200 26 23
23 litros com controlo eletrónico. 83kg. 

391334
E9KKIBBAMCG 400×930×1200 26 23

23 litros com controlo eletrónico e filtragem de óleo. 87kg. 230V

391335
E9KKJBBAMCG 400×930×1200 26 23
23 litros programável com controlo eletrónico e sistema de filtragem 
de óleo integrado. 96kg. 

391084
E9FRGD1JFT 400×930×1200 19 23

23 litros 1 Cuba. 2 1/2 Cestos. 65Kg. 230V
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900 XP

FRIGIDEIRAS  BASCULANTES

39
11

37
39
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45

Elétrico

Gás 

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

Código mm kW kg
Modelo (LxPxA) 

391145
E9BREHDOF0 800×930×850 13 150

80 litros, superfície Duomat, eletroválvula de entrada de água, controlo de 
energia e controlo termostático. 400V

391146
E9BREHDOFM 800×930×850 13 150

80 litros, automática, superfície Duomat, eletroválvula de entrada de água, 
controlo de energia e controlo termostático. 400V

391149
E9BREJDPF0 1000×930×850 17 180

100 litros, superfície Duomat, eletroválvula de entrada de água, controlo de 
energia e controlo termostático. 400V

391150
E9BREJDPFM 1000×930×850 17 180

100 litros, automática, superfície Duomat, eletroválvula de entrada de água, 
controlo de energia e controlo termostático. 400V

Código mm kW kg
Modelo (LxPxA) 

391136
E9BRGHDOF0 800×930×850 21 150

80 litros, automática, superfície Duomat, eletroválvula de entrada de água, 
controlo de energia e controlo termostático. 150kg. 230V

391137
E9BRGHDOFM 800×930×850 21 150

80 litros, automática, superfície Duomat, eletroválvula de entrada de água, 
controlo de energia e controlo termostático. 150kg. 230V

391140
E9BRGJDPF0 1000×930×850 27 180

100 litros, superfície Duomat,eletroválvula de entrada de água,controlo de 
energia e controlo termostático. 180kg. 230V

391141
E9BRGJDPFM 1000×930×850 27 180

100 litros, automática, superfície Duomat, eletroválvula de entrada de água, 
controlo de energia e controlo termostático. 180kg. 230V
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A SOLUÇÃO EXCLUSIVA PARA CONFECIONAR 
GRANDES QUANTIDADES EM LÍQUIDO OU A SECO.

• Possibilidade de escolha  da superfície de confeção 
da cuba:  
- Superfície de confeção Duomat é uma liga com 10 
mm de espessura obtida pela combinação de uma 
camada em aço inox AISI 316 com uma camada de 
aço macio para aumentar a estabilidade térmica da 
superfície de confeção. Isto permite uma utilização 
mais multifuncional da frigideira basculante 
(confeção húmida ou seca pode ser efetuada 
alternadamente) e assegura uma resistência 
superior à corrosão.
- Superfície de confeção em aço macio são 
tipicamente indicadas para “confeção a seco” 
ou “frituras superficiais”. Fornece uma melhor 
estabilidade térmica durante a confeção a seco e 
é a melhor opção contra a corrosão na confeção 
húmida.

• Novo sistema de aquecimento a gás ou elétrico, 
é acoplado por baixo da cuba e movimenta-se em 
conjunto com a cuba durante o basculamento para 
segurança máxima do operador e, uma maior 
higiene. 

• A tampa reforçada é contrabalançada e equipada 
com uma alavanca em aço inoxidável para um 
movimento fácil e ergonómico. 

• Quando fechada pode também ser utilizada como 
uma superfície de trabalho.

• O sistema de basculamento manual oferece um 
controlo preciso e fácil aquando do basculamento 
pois foi concebido com uma ranhura de despejo a 
qual evita os salpicos (modelos também disponíveis 
com basculamento automático).
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MARMITAS CILÍNDRICAS

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391099) (391100) (391101) (391102) (391103) 
1x Aditivo para água contra corrosão para marmitas a gás.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(391117) (391118) (391119) (391121) (391120) 
1x Aditivo para água contra corrosão para marmitas a gás.

Elétrico

Gás 

39
11

02
39

11
45

900 XP

Consulte mais informações e especificações técnicas nas págs. 56/57

confie na eXPeriência
Descubra o único PowerGrillHP com aquecimento radiante, 
a inovadora base refrigerada-congeladora, a superfície 
muito ampla do Grelhador de ContatoHP, o primeiro Cozedor 
Multiproduto com Controlo de Energia e a Frigideira 
Basculante com uma cuba exclusiva para confecção flexível. 

Partilhe mais do nosso pensamento em www.electrolux.com/professional

900XP & 700XP

Código mm kW kg
Modelo (LxPxA) 

391106
E9BSGHDPF0 800×930×850 21 135

100 litros. Aquecimento direto. 230V

391107
E9BSGHDRF0 800×930×850 24 135

150 litros. Aquecimento direto. 230V

391232
E9BSGHINF0 800×930×850 14 115

60 litros. Aquecimento indireto com controlo termostático de temperatura. 
Cuba com acabamento acetinado. 230V

391100
E9BSGHIPF0 800×930×850 21 135

100 litros. Aquecimento indireto com controlo termostático de 
temperatura. 230V

391101
E9BSGHIPFR 800×930×850 21 135

100 litros. Aquecimento indireto com controlo termostático de temperatura
e reenchimento automático. 230V

391102
E9BSGHIRF0 800×930×850 24 135

150 lts. Aquecimento indireto, controlo termostático de temperatura. 230V

391103
E9BSGHIRFR 800×930×850 24 135

150 lts. Aquecimento indireto, controlo termostático de temperatura
e reenchimento automático. 230V

Código mm kW kg
Modelo (LxPxA) 

391233
E9BSEHINF0 800×930×850 9,4 115

60 litros. Aquecimento indireto, controlo termostático de temperatura. 
Cuba com acabamento acetinado. 400V

391118
E9BSEHIPF0 800×930×850 21,5 135

100 litros. Aquecimento indireto, controlo termostático de temperatura. 
400V

391119
E9BSEHIPFR 800×930×850 21,5 135

100 litros. Aquecimento indireto, controlo termostático de temperatura e 
reenchimento automático. 400V

391120
E9BSEHIRF0 800×930×850 21,5 135

150 litros. Aquecimento indireto, controlo termostático de temperatura. 400V

391121
E9BSEHIRFR 800×930×850 21,5 135

150 litros. Aquecimento indireto, controlo termostático de temperatura e 
reenchimento automático. 400V

391122
E9BSEHIRFC 800×930×850 21,5 145

150 litros. Aquecimento indireto, controlo termostático de temperatura, 
autoclave. 400V
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confie na eXPeriência
Descubra o único PowerGrillHP com aquecimento radiante, 
a inovadora base refrigerada-congeladora, a superfície 
muito ampla do Grelhador de ContatoHP, o primeiro Cozedor 
Multiproduto com Controlo de Energia e a Frigideira 
Basculante com uma cuba exclusiva para confecção flexível. 

Partilhe mais do nosso pensamento em www.electrolux.com/professional

900XP & 700XP



·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para instalação 
nivelada das unidades.

·  Grelhas em ferro fundido (standard).
·  Grelhas em aço inox (opcional).
·  Queimadores altamente eficientes “flower flame”.
·  Queimadores com dispositivo de segurança contra falha de chama.
·  Chama de piloto protegida.
CARACTERÍSTICAS DO FORNO
·  Embutido, painel duplo, porta isolada com painel interno 

prensado para fecho hermético e para uma melhor higiene. 
·  Interior do forno em aço inoxidável com placa da base nervurada  
(5 mm de ferro fundido para o 900 XP e 2 mm de aço  
esmaltado em preto para 700 XP).

·  Câmara do Forno com 3 níveis para acomodar recipientes GN 2/1.
·  Forno a gás com queimador central atmosférico tubular em aço 
inoxidável, altamente eficiente, com combustão optimizada,  
dispositivo de segurança para falha de chama e ignição piezoelétri-
ca posicionada por baixo da placa de base. Termóstato ajustável: 
- 900 XP de 120°C a 280°C 
- 700 XP de 110°C a 270°C

·  Forno elétrico com termóstatos separados para os elementos 
de aquecimento superior e inferior: 
- 900 XP de 110°C a 285°C 
- 700 XP de 140°C a 300°C

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para insta-

lação nivelada das unidades.
·  Placas em ferro fundido com termóstato de segurança, 

hermeticamente fechadas.
·  Placas controladas individualmente, (4 kW cada, para 900 XP 

- 2,6 kW para cada 700 XP), com regulação por fases.
CARACTERÍSTICAS DO FORNO
·  Embutido, painel duplo, porta isolada com painel interno 

prensado para fecho hermético e para uma melhor higiene. 
·  Interior do forno em aço inoxidável com placa da base nervurada  
(5 mm de ferro fundido para o 900 XP e 2 mm de aço esmal-
tado em preto para 700 XP).

·  Câmara do Forno com 3 níveis para acomodar recipientes GN 2/1.
·  Forno elétrico com termóstatos separados para os elemen-

tos de aquecimento superior e inferior: 
- 900 XP de 110°C a 285°C 
- 700 XP de 140°C a 300°C

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabi-

lidade e estabilidade.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para insta-

lação nivelada das unidades.
·  Recipiente Wok em vidro Ceran® de alto impacto, resistente, 

6 mm de espessura.
·  Zonas de infravermelhos controladas independentemente: 

- 900 XP diam. 300 mm 3,4 kW 
- 700 XP diam. 230 mm 2,2 kW

·  Os elementos concêntricos radiantes permitem a selecção 
da área de aquecimento em função da dimensão do recipiente.

·  Luz sinalizadora para indicar o calor residual existente na 
superfície, para segurança do operador. 

CARACTERÍSTICAS DO FORNO
·  Embutido, painel duplo, porta isolada com painel interno 

prensado para fecho hermético e para uma melhor higiene. 
·  Interior do forno em aço inoxidável com placa da base 

nervurada (5 mm de ferro fundido para o 900 XP e 2 mm de 
aço esmaltado em preto para 700 XP).

·  Câmara do Forno com 3 níveis para acomodar recipientes GN 2/1.
·  Forno elétrico com termóstatos separados para os elemen-

tos de aquecimento superior e inferior. Termóstato variável: 
- 900 XP de 110°C a 285°C 
- 700 XP de 140°C a 300°C

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para instalação 
nivelada das unidades.

·  Superfície de confeção resistente em ferro fundido.
·  Superfície de confeção com zonas de temperaturas diferen-

ciadas, temperatura máxima 500°C no centro, gradualmente 
decrescendo até aos 200°C no perímetro.

·  Queimador único central com combustão otimizada e um 
dispositivo de segurança de falha de chama.

·  Ignição piezoelétrica.
·  Chama de piloto protegida.
CARACTERÍSTICAS DO FORNO
·  Embutido, painel duplo, porta isolada com painel interno 

prensado para fecho hermético e para uma melhor higiene. 
·  Interior do forno em aço inoxidável com placa da base nervurada  
(5 mm de ferro fundido para o 900 XP e 2 mm de aço  
esmaltado em preto para 700 XP).

·  Câmara do Forno com 3 níveis para acomodar recipientes GN 2/1.
·  Forno a gás com queimador central atmosférico tubular  

em aço inoxidável, altamente eficiente, com combustão 
otimizada, dispositivo de segurança de falha de chama  
e ignição piezoelétrica posicionado por baixo da placa  
de base. Termóstato ajustável: 
- 900 XP de 120°C a 280°C 
- 700 XP de 110°C a 270°C

FOGÕES DE PLACAS  
ELÉCTRICAS DE BANCADA

GRELHADORES DE CONTACTO

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável, 
2 mm, com cantos suaves e arredondados

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para insta-

lação nivelada das unidades.
·  Placa em aço macio liso.
·  Queimadores em aço inox com chama autoestabilizadora.

Cada queimador tem dois ramos com 4 linhas de chama.
·  Ignição piezoelétrica.
·  Chama de piloto protegida.

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabi-

lidade e estabilidade.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para insta-

lação nivelada das unidades.
·  Superfície de confeção em vidro de alto
impacto, resistente, 6 mm de espessura Ceran®.
·  Zonas de indução controladas independentemente: 

- 5 kW (diam. 230 mm para 700 XP - para 900 XP) 
-  3,5 kW (diam. 230 mm para 700 XP) com dispositivo de 

segurança de sobreaquecimento
·  Painel de controlo, com 9 níveis de potência e luz indicadora 

de funcionamento da zona.
700 XP WOK INDUÇÃO TOP
·  Recipiente Wok em vidro Ceran® de alto impacto, resistente, 

6 mm de espessura.
·  Zona única de indução com dispositivo de segurança de 

sobreaquecimento.
·  Painel de controlo, com 9 níveis de potência e luz indicadora 

de funcionamento da zona.
700 XP INDUÇÃO TOP FRONTAL “SPICY”
·  2 zonas de indução controladas independentemente, 5 kW (230 mm 
diam.) cada, com dispositivo de segurança de sobreaquecimento.

·  6 recipientes de condimentos com tampas GN 1/9.

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabi-

lidade e estabilidade.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para insta-

lação nivelada das unidades.
·  Três alçados laterais removíveis em aço inox.
·  Modelos monoblocos - grelhas em ferro fundido dos dois 

lados - nervurado para carnes e liso para peixe e legumes.
·  Modelos top a gás - grelhas em ferro fundido.
·  Modelos top elétricos - grelhas em aço inox.
·  Raspador incluído.
GRELHADORES A GÁS
·  Queimadores em aço inox com dispositivo de segurança contra 
falha de chama e recipientes deflectores para prevenir o bloqueio.

GRELHADORES ELÉTRICOS
·  Elementos blindados de aquecimento Incoloy debaixo da 

placa de confeção.
·  Luz indicadora de que está ligado.
GRELHADORES DE PEDRA LÁVICA A GÁS
·  Pedra lávica para dar ao alimento o sabor de grelhado no carvão.
·  Queimadores em aço inox com dispositivo de segurança contra 

falha de chama e recipientes deflectores para prevenir o bloqueio.
HP POWERGRILL A GÁS
·  Sistema de aquecimento radiante altamente eficiente 

(patente pendente).
·  Queimadores em aço inox com combustão otimizada, 

dispositivo de segurança contra falha de chama, chama do 
piloto protegida e ignição piezoelétrica.

·  Temperatura máxima na superfície de confeção de 350°C.
·  Grelhas em ferro fundido, robustas e removíveis.
·  Gavetas colectoras de gorduras com uma profundidade total, 

uma por queimador.

FOGÕES 
COM QUEIMADORES A GÁS

FOGÕES DE PLACAS 
SÓLIDAS  A GÁS

FOGÕES DE PLACA RADIANTE 
DE BANCADA

PLACAS DE INDUÇÃO

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabi-

lidade e estabilidade.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para insta-

lação nivelada das unidades.
· Placa em aço macio liso
· Placas controladas individualmente com regulação por fases.

FOGÕES COM 
PLACAS ELÉCTRICAS

FOGÕES DE INFRAVERMELHOS
DE BANCADA

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabi-

lidade e estabilidade.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para insta-

lação nivelada das unidades.
·  Placa de confeção (15 mm espessura para 900 XP e 12 mm es-
pessura para 700 XP) para distribuição uniforme da temperatura.

·  Superfície de confeção em crómio duro ou em aço macio.
·  Grande orifício de drenagem com gaveta de recolha de gorduras.
·  Gaveta grande de recolha de gorduras (opcional).
AQUECIMENTO A GÁS 900 XP
·  Superfície em aço macio - controlo termostático, termóstato 

de segurança, variação de temperatura de 90°C a 280°C. 
·  Superfície em aço macio - variação de temperatura de 210°C a 420°C.
·  Superfície em crómio duro - controlo termostático, termóstato 

de segurança, variação de temperatura de 130°C a 300°C.
AQUECIMENTO A GÁS 700 XP
·  Superfície em aço macio - variação de temperatura de 200°C a 400°C. 
·  Superfície em crómio duro - controlo termostático, termóstato 

de segurança, variação de temperatura de 130°C a 300°C.
·  Ignição piezoelétrica.
AQUECIMENTO ELÉTRICO
·  Elementos blindados de aquecimento Incoloy por baixo da 

placa de confeção. 
·  Controlo termostático, termóstato de segurança: 

- variação de temp. 120°C a 280°C (900 XP) 
- variação de temp. 110°C a 300°C (700 XP)

·  Forno a gás com queimador central atmosférico tubular em aço 
inoxidável, altamente eficiente, com combustão otimizada, dis-
positivo de segurança de falha de chama e ignição piezoelétrica 
posicionada por baixo da placa de base. Termóstato ajustável: 
- 900 XP de 120°C a 280°C 
- 700 XP de 110°C a 270°C

·  Forno elétrico com termóstatos separados para os elementos  
de aquecimento superior e inferior. Termóstato variável: 
- 900 XP de 110°C a 285°C 
- 700 XP de 140°C a 300°C

GRELHADORES
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·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabili-

dade e estabilidade.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para instalação 
nivelada das unidades.

·  Fundo falso perfurado para drenar o excesso de óleo no recipiente.
·  Lâmpada de aquecimento por infravermelhos posicionada 

na parte traseira da unidade.
·  Interruptor ligar/desligar.
·  Adequado para recipientes GN1/1, altura máxima 150 mm.

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabili-

dade e estabilidade.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para instala-

ção nivelada das unidades.
·  Cuba em aço inox com cantos arredondados e com soldadura  

sem juntas.
·  Adequado para recipientes GN1/1, altura máxima 150 mm
·  Temperatura de trabalho de 30°C a 90°C.
·  Nível máximo de enchimento de água marcado na lateral da cuba.
·  Enchimento manual de água (torneira de abastecimento de 

água pode ser encomendada como opção).
·  Torneira frontal para drenar a água.

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabi-

lidade e estabilidade.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para insta-

lação nivelada das unidades.
·  Cuba em inox com cantos redondos, topo de trabalho 

soldado sem juntas.
·  Superfície de confeção em aço composto (camada de 3 mm de 
aço inox AISI 316 ligado a uma camada de 12 mm de aço macio).

MODELOS A GÁS
·  Queimadores equipados com uma linha dupla de chama 

para distribuição uniforme do calor
·  Válvula de gás termostática. Ignição piezoelétrica
·  Variação de temperatura de 100°C a 250°C.
MODELOS ELÉTRICOS
·  Elementos de aquecimento Incoloy por baixo da superfície 

de confeção
·  Controlo termostático e regulador de energia para regulação 

exacta da confeção e uma redução na flutuação de energia 
em torno da temperatura programada

·  Variação da temperatura 
- 900 XP de 100°C a 300°C 
- 700 XP de 100°C a 250°C

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável (2 
mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves e 
arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabili-

dade e estabilidade.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para drenagem 

nivelada das unidades.
·  Torneira para drenagem de óleo.
·  Controlo de temperatura termostática, com termóstato de 

segurança para proteção contra sobreaquecimento.
GAMAS DE TEMPERATURA
·  Até 18 lts, gás/elétrico - desde 105°C a 185°C. 
·  23 lt gás - desde 120°C a 190°C.
·  23 lt elétrico - desde 120°C a 190°C.
FRITADEIRAS A GÁS
·  Cuba com design em V, queimadores externos em aço inoxi-

dável de alta eficiência, com combustão otimizada, dispositivo 
de segurança contra falha de chama, chama piloto protegida e 
ignição piezoelétrica.

FRITADEIRAS ELÉTRICAS
·  Cuba com design em V, elementos aquecedores externos, por 

infravermelhos, de alta eficiência.
900 XP – FRITADEIRA XP 23 LTS
·  Controlo eletrónico para ajustar a temperatura de confeção, de-

finir o tempo de confeção, ajustar a temperatura real, armazenar 
programa de confeção e interruptor principal.

·  Sistema de filtragem automático e reabastecimento automático 
de óleo.

·  Elevação automática do cesto.
FRITADEIRA DE TUBO A GÁS
·  Ideal para produtos com farinha.
·  Tubos de gás no interior da cuba criam uma “zona fria” para 

capturar partículas de alimentos.
·  Queimadores em aço inox com chama otimizada, dispositivo de 
segurança contra falha de chama e protecção da chama do piloto.

·  Controle termostático da temperatura de 110°C a 190°C.
·  Termostáto de segurança contra o sobreaquecimento.
·  Ignição piezoelétrica.

·  Cuba e tampa de 2 camadas em aço inoxidável.
·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Cuba e tampa prensada em aço inoxidável AISI 316.
·  Cuba em aço inox com cantos arredondados e com soldadura 

sem juntas.
·  A válvula de segurança garante a pressão de funcionamento 

nos modelos com aquecimento indirecto.
·  Manómetro que controla o funcionamento correto da marmita.
·  Eletroválvula para reenchimento com água quente ou fria.
·  Válvula externa para a evacuação manual do excesso de ar 

acumulado na camisa, durante a fase de aquecimento nos 
modelos com aquecimento indireto.

·  Sistema de aquecimento fechado evita o desperdício de 
energia nos modelos com aquecimento indireto.

·  Grande capacidade de drenagem da torneira para descarga 
dos alimentos.

MODELOS A GÁS
·  Queimadores em inox com combustão otimizada, dispositivo 

de segurança de falha de chama, limitador de temperatura e 
protetor da chama de piloto.

·MODELOS ELÉTRICOS
·  Elementos de aquecimento com controlo de energia, limitador  

de temperatura e pressostáto.
AQUECIMENTO DIRETO
·  Queimadores aquecem a cuba diretamente.
·  Os alimentos atingem temperaturas mais altas do que 

através de aquecimento indireto.
AQUECIMENTO INDIRETO
·  Utiliza integralmente o vapor gerado saturado a 110°C na 

camisa dupla.
·  Controlo por pressóstato.
·  Também estão disponíveis modelos com reabastecimento 

automático da água na camisa dupla.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
BASE REFRIGERADORA-CONGELADORA
·  Capaz de operar tanto como refrigerador ou congelador. 

Temperatura pode ser ajustada de -22°C a 8°C.
·  Termostáto digital e visor
·  Unidade compressora integrada.
·  2 gavetas com travão de segurança e placa de fundo perfurada, 
a qual pode suportar até 40 kg/cada.

·  Pode ser instalada sobre rodas.
·  Para temperaturas ambiente até 43°C.
·  Permite configuração de IcyHot.
BASES REFRIGERADORA E CONGELADORA
·  Variação de temperatura: 

- refrigerador de -2°C a +10°C 
- congelador de -15°C a -20°C

·  Unidade compressora integrada.
·  Termóstato, luz indicadora de descongelamento e interruptor 

LIGAR/DESLIGAR.
·  Grandes gavetas em aço inoxidável sobre guias telescópicas 

anti-inclinação adequado para recipientes GN 1/1.
·  Para temperaturas de ambiente até 43°C.

·  Topo de trabalho de peça única prensada em aço inoxidável 
(2 mm para 900 XP - 1,5 mm para 700 XP) com cantos suaves 
e arredondados.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabi-

lidade e estabilidade.
·  Em ângulo reto, os laterais são cortados a laser para instalação 
nivelada das unidades.

·  Cuba de ebulição em aço inoxidável AISI 316L com soldadura 
sem juntas.

·  Termóstato de segurança impede o funcionamento sem água.
·  Sistema de auto-escumadeira com enchimento contínuo de 

água, regulado através de uma torneira de água manual.
·  Esgoto largo com válvula manual tipo bola para esvazia-

mento rápido da cuba.
·  Sistema automático de elevação (opcional).
MODELOS A GÁS
·  ”Controlo de Energia” para uma regulação precisa da potência.
·  Queimadores de alta potência controlados individualmente 

(um para cada cuba) posicionados por baixo da base da cuba, 
dispositivo de segurança contra falha de chama, proteção da 
chama do piloto e ignição piezoelétrica.

·  Não são necessárias ligações elétricas.
MODELOS ELÉTRICOS
·  Sistema de aquecimento por infravermelhos por baixo da 

base da cuba.
700 XP HP COZEDOR MULTIPRODUTOS AUTOMÁTICO
·  4 ciclos diferentes de ebulição desde o suave ao da potência total.
·  Elevação de cestos automática, programável (possibilidade 

de memorizar 5 tempos diferentes por cada cesto)

·  Cuba com cantos redondos, soldadura sem juntas e tampa 
de 2 camadas em aço inoxidável.

·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabi-

lidade e estabilidade.
·  Superfície de confeção em aço inox ou em aço macio (especialmente 
indicado para confeção a “seco” ou para “frituras de superfície”).

·  Superfície de confeção em “Duomat” 900 XP (uma combinação 
de mistura de aços inoxidáveis), que melhora a estabilidade 
térmica, elimina a deformação da superfície de confeção  
e é mais resistente à corrosão.

·  Sistema de basculamento automático ou manual de alta precisão.
MODELOS A GÁS
·  Queimadores com combustão otimizada, dispositivo de se-

gurança de falha de chama, ignição piezoelétrica e controlo 
eletrónico da chama.

·  Queimadores integrados na base da cuba e movem-se juntos 
durante o basculamento.

·  Controlo termostático da temperatura. 
- 900 XP de 120°C a 300°C 
- 700 XP de 90°C a 290°C

MODELOS ELÉTRICOS
·  Elementos de aquecimento infravermelhos posicionados por 

baixo da superfície de confeção.
·  Elementos de aquecimento integrados na base da cuba e 

movem-se juntos durante o basculamento.
·  Controlo termostático da temperatura 

- 900 XP de 120°C a 300°C 
- 700 XP de 120°C a 280°C

TOPO DE TRABALHO
·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Painel lateral e posterior de peça única para máxima durabi-
lidade e estabilidade.

·  Com a parte frontal fechada ou com gaveta.
BASES ABERTAS
·  Painéis exteriores em aço inoxidável com acabamento Scotch-Brite.
·  Acessórios opcionais: 
- portas com pegas 
- gavetas 
- kits de aquecimento 
- guias para recipientes GN

TOPOS DE TRABALHOS E BASES

BASES REFRIGERADORAS
/ CONGELADORAS

FOGÕES MULTIFUNÇÕES

FRITADEIRAS BASCULANTES

BANHO-MARIA

MARMITAS

COZEDORES MULTIPRODUTOSFRITADEIRASSECADORES DE FRITOS  

DADOS TÉCNICOS

Versão 1.1 - 2019.09.16 57www.professional.electrolux.com

LINHA DE CONFEÇÃO



É o conjunto de forno convetor misto e abatedor 
de temperatura do maior fabricante mundial de 
equipamentos profissionais de cozinha, para um 
processo de confeção e arrefecimento rápido 
completamente integrado. Otimizar o fluxo de 
trabalho na cozinha, aumenta a vida útil dos 
alimentos e reduz o desperdício além de poupar 
recursos humanos e energia.

Trabalhe com condições de confeção ideais:
• air-o-clima: controlo de humidade com precisão 
para a melhor atmosfera na câmara de confeção.
• air-o-flow: distribuição uniforme do calor, 
uniformidade em todo o processo.
• Sonda com 6 pontos no sensor: controle preciso 
de temperatura no núcleo do alimento em todos 
os momentos.

Fácil de usar:
• air-o-clean: sistema de limpeza integrado e 
totalmente automático.
• Painéis de controlo, claramente visíveis, mesmo 
a uma distância de 12 m.

Poupança com o air-o-system:
• Menor perda de peso dos alimentos. 
 Mais doses = menos desperdício.
• Confeção mais saudável - menor consumo de 
gordura.
• Menor emissão de gases. O consumo de gás é 
reduzido em 20%. (certificação Gastec)

AIR-O-SYSTEM
FORNOS E ABATEDORES DE TEMPERATURA
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6 GRELHAS

26
07

05

FC 6GN 1/1

ACESSÓRIOS PARA FC 6GN 1/1

ENCOMENDAR À PARTE:
- Suporte base
- Tabuleiros

Gás 

Elétrico

Ciclos de cozimento: 
convecção do ar, convecção com 
5 estágios de humidificação. Max. 
temperatura de 300 ° C.

Estrutura em aço inox, com juntas sem costuras 
na cavidade do forno.

Porta com vidro temperado e canal de fluxo de 
ar exclusivo.

Código mm kW kW Gás
Modelo (LxPxA)

260700
FCG061 860x746x701 0,35 8,50

Transversal. 6 x 1/1 GN. 92,1kg. 230V

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

260705
FCE061 860x746x633 7,7

Transversal. 6 x 1/1 GN. 79,5kg. 400V

Código Descrição mm
(LxPxA)

922165
Suporte base aberta para FCF 6
com guias para Tabuleiros GN 1/1
e alojamento para Torneira de lavagem

860x625x850

922265
Suporte base com portas para FCF 6
com guias para Tabuleiros GN 1/1
e alojamento para Torneira de lavagem

860x625x850

921058 Grelha para fornos FC 370x422x8

921056
Tabuleiro esmaltado para fornos
de 4 grelhas 370x422x33

921057
Tabuleiro de pastelaria 
para forno de 4 grelhas 370x422x20
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10 GRELHAS GN1/1

FC 10GN 1/1

ENCOMENDAR À PARTE:
- Suporte base
- Tabuleiros

Código mm kW kW Gás
Modelo (LxPxA)

260701
FCG101 890x900x970 0,35 18,5

Transversal. 10 x 1/1 GN. 136kg. 230V

Gás 

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

260706
FCE101 890x900x970 17,3

Transversal. 10 x 1/1 GN. 121,2kg. 400V

Elétrico

26
07

01
26

07
02

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(260702) (260707) x 1 Estrutura para fornos 10 GN2/1, passo 60 mm

Consiga uma temperatura precisa e uniforme 
através do sistema exclusivo de canais 
trapezoidais que direcionam o ar da ventoinha de 
dupla velocidade para a cavidade do forno de forma 
inovadora.

Totalmente em aço inoxidável AISI 
304 com uma porta de vidro duplo que 
permanece fresca na sua utilização e 
com um mecanismo com duas fases de 
abertura para segurança.

FC 10GN 2/1

ENCOMENDAR À PARTE:
- Suporte base
- Tabuleiros

Código mm kW kW Gás
Modelo (LxPxA)

260702
FCG102 890x1215x970 0,5 25

Transversal. 10 x 2/1 GN. 154kg. 230V 

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

260707
FCE102 890x1215x970 24,5

Transversal. 10 x 2/1 GN. 147kg. 400V

Gás 

Elétrico

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(260701) (260706) x 1 Estrutura para fornos 10 GN 1/1, passo 60mm
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10 GRELHAS GN 2/1

26
07

07

92
21

27
92

17
00

Código Descrição mm
(LxPxA)

922267
Suporte base com portas para FCF 10 2 com guias 
para Tabuleiros GN 1/1 e alojamento para Torneira 
de lavagem

900x1085x850

922110 Armário Base para FCF102 890x1122x850

922113
Armário Estufa para FCF102
Potência:2,55 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz

890x1122x850 
91kg

922123
Par de suportes laterais
com passo 60mm para FCF102 40x652x655

922117
Par de suportes laterais com passo 80mm para 
FCF102 40x652x655

922202 Kit conversão Zanussi modº KSLRA102C 63x93x30

922128 Carro para estrutura amovível 580x965x950

921703 Sonda para FCF102

921700 Filtro de Gordura para FCF102G 580x450x80

922178 Filtro de Gordura para FCF102E 620x490x100

921701 Conduta de Gases para FCF102

922127 Kit de pés ajustáveis para FCF102 74x74x150

922170 Torneira de Lavagem rectrátil 300x250x120

922171 Torneira de Lavagem exterior 220x220x220

ACESSÓRIOS PARA FC 10GN 2/1

Sem porta

ACESSÓRIOS PARA FC 10GN 1/1

Código Descrição mm
(LxPxA)

922166
Suporte base aberta para FCF101 com guias para 
Tabuleiros GN 1/1 e alojamento para Torneira de 
lavagem

900x770x850

922266
Suporte base com portas para FCF 101 com guias 
para Tabuleiros GN 1/1 e alojamento para Torneira 
de lavagem

900x770x850

922112 Armário Estufa para FCF101 Potência:2,55 kW 
Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz

890x825x850
88kg

922121 Par de suportes laterais com passo 60mm para 
FCF101E 60x400x650

922122 Par de suportes laterais com passo 60mm para 
FCF101G 60x400x650
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ESPECIALIZAÇÃO 
NÃO NASCEU ONTEM.
Em 60 anos de história, sempre houve um conceito fundamental: a simplicidade. 
A partir do primeiro forno estático no mundo para a alta tecnologia do Touchline air-o-steam.
Intuitivo, claro e simples de usar e com economia de energia.

A Electrolux Professional representa anos de perceção do cliente e tecnologia de ponta.

• Todas as fábricas da Electrolux Professional são certificadas ISO 14001.
• Todos os produtos Electrolux Professional são projetados para baixo consumo de energia, água e consumo de   
detergente, e por baixas emissões para o ambiente.
• Todos os equipamentos Electrolux Professional são compatíveis com RoHS e mais de 95% recicláveis.
• Todas as unidades são de qualidade testada, peça por peça, e todas as funções são singularmente verificadas por 
técnicos especializados antes de embalados.
• Nos últimos cinco anos, mais de 70% dos produtos Electrolux Professional foram atualizados com características 
que são sempre desenhadas com as necessidades de clientes e considerações ambientais em mente.



20 GRELHAS GN 1/1

FC 20GN 1/1

ACESSÓRIOS
PARA FC 20GN 1/1

Gás 

Código mm kW kW Gás
Modelo (LxPxA)

260703
FCG201 890x900x1700 0,5 35

Transversal. 20 x 1/1 GN. 220Kg. 230V

Elétrico

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

260708
FCE201 890x900x1700 34,5

Transversal. 20 x 1/1 GN. 215,5kg. 400V

Código Descrição mm
(LxPxA)

922203 Estrutura amovível com passo 
60mm para FCF201 568x424x1328

922205 Estrutura amovível com passo 
80mm para FCF201 568x424x1328

922141 Suporte para estrutura amovível 
do FCF201 679x580x349

922132 Carro para estrutura amovível do 
FCF201 650x667x1689

921704 Sonda para FCF20

921710 Registo de Tiragem para FCF201 
(conduta de gases vem INCLUÍDOS)

921700 Filtro de Gordura para FCF201G 580x450x80

922179 Filtro de Gordura para FCF201E (2 
peças) 610x490x100

922171 Torneira de Lavagem Exterior 220x220x220

921701 Conduta de Gases

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(260703) (260708) x 1 Estrutura para fornos 20 GN1/1, passo 60 mm
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20 GRELHAS GN 2/1

ACESSÓRIOS
PARA FC 20GN 2/1

Código Descrição mm
(LxPxA)

922204 Estrutura amovível com passo 60mm para 
FCF202 568x681x1328

922206 Estrutura amovível com passo 80mm para 
FCF202 568x681x1328

922142 Suporte p/ estrutura amovível do FCF202 679x837x349

922134 Carro para estrutura amovível do FCF202 650x976x1689

921704 Sonda para FCF201

921712 Registo de Tiragem para FCF202 (conduta 
de gases vem INCLUÍDO)

922179 2 Filtros de Gordura
para FCF202E 610x490x100

921700 Filtro de Gordura para FCF202G 
(encomendar 2 peças) 580x450x80

922171 Torneira de Lavagem Exterior 220x220x220

Código mm kW kW Gás
Modelo (LxPxA)

260704
FCG202 890x1215x1700 1 50

Transversal. 20 x 2/1 GN. 311,8KG. 230V

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

260709
FCE202 890x1215x1700 48,9

Transversal. 20 x 2/1 GN. 271,4KG. 400V

Gás 

Elétrico

FC 20GN 2/1 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(260704) (260709) x 1 Estrutura para fornos 20 GN2/1, passo 60 mm
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TECNOLOGIA ECRÃ TÁCTIL

O gerador de vapor de alta performance dedicado, garante  
um fornecimento contínuo de vapor em todos os momentos.  
O sistema de pesagem e de diagnóstico automático deteta  
e notifica qualquer alteração na humidade na câmara.

GERADOR DE VAPOR DEDICADO

Por meio de uma ligação USB simples até 1.000 receitas pessoais 
podem ser guardadas e transferidas para outros fornos.  
Replicar as receitas e até mesmo enviadas via e-mail para serem 
utilizadas em qualquer cozinha equipada com o Touchline, 
assegurando uniformidade de confeção, a mesma qualidade, 
gosto e sabor em todos os restaurantes da mesma gestão.

USB

Os queimadores a gás do air-o-steam Touchline de alta eficiência 
e menos poluentes asseguram as emissões de CO,  
10 vezes inferiores ao limite estabelecido pela Gastec  
(certificação holandesa do governo, a mais apertada na Europa)  
e 100 vezes inferior ao limite de Norma Europeia.
* Patente pendente (EP1956300A2)

QUEIMADORES A GÁS

Graças à extensa gama de acessórios, o air-o-steam Touchline  
satisfaz os clientes mais exigentes, melhorando a ergonomia  
e a flexibilidade na cozinha.

ACESSÓRIOS

Os fornos “air-o-steam Touchline” e os abatedores de temperatura 
 “air-o-chill-Blast” foram projetados para um processo  
completamente integrado de “Cook & Chill” otimizando a qualidade, 
o fluxo de trabalho e a gestão dos alimentos. Assim, a vida útil 
dos alimentos na prateleira é prolongada, garante um fácil 
manuseamento, reduz o desperdício, economizando dinheiro.

COOK & CHILL

AIR-O-STEAM TOUCHLINE

Amigo do utilizador, fácil de limpar, resistente a riscos e de 
Alta Definição, o “Touch Screen” oferece 262.000 cores vivas,
ícones reconhecidos internacionalmente e imagens de alimentos  
bem como a possibilidade de escolher entre 30 diferentes idiomas.  
Este interface de utilizador extremamente intuitivo elimina  
a necessidade de manuais de instruções.
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AIR-O-FLOW

A sonda de 6-sensores garante medição exata da temperatura  
no núcleo dos alimentos em todos os momentos, garantindo  
assim a segurança dos alimentos e alta precisão, com  
os melhores resultados em termos de qualidade de confeção 
e menor perda de peso.

SONDA DE MULTI-SENSOR 

O sistema de limpeza completamente integrado e totalmente  
automático fornece resultados de limpeza eficazes graças  
à rotação do braço de pulverização, à pressão da água 
adicional eliminando o risco de deixar qualquer resíduo de 
produtos químicos não dissolvidos na câmara.

AIR-O-CLEAN

A sonda Lambda efetua a medição perfeita da humidade no 
interior da câmara do forno para garantir perfeitas condições 
de confeção em todos os momentos.

SENSOR LAMBDA

O painel de vidro duplo, com com estrutura aberta para 
circulação de ar fresco, evita o risco de provocar queimaduras 
durante as operações de confeção. O painel articulado facilita a 
limpeza do interior.

PORTA DE VIDRO DUPLO

Unidade retráctil de chuveiro integrado, com função paragem 
da água com posição de bloqueio para facilitar  
a limpeza da câmara de confeção (em modelos 6 e 10 GN).

UNIDADE INTEGRADA DE VAPORIZADOR DE ÁGUA 

Este sistema patenteado* garante distribuição de calor uniforme  
e temperatura constante na câmara de confeção, graças ao 
revolucionário ventilador bi-funcional e ao sistema de circulação 
de ar, garantindo total uniformidade de confeção e excelentes 
resultados deixando os alimentos suculentos, gratinados e receitas 
crocantes.
* Protegido por modelo de utilidade (DE20302705U1)
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Descrição air-o-steam® Touchline air-o-steam® air-o-convect

Controlo de humidade air-o-clima Tecnologia By-pass 11 programas

Sistema automático de limpeza air-o-clean® air-o-clean® air-o-clean®

Sistema de circulação de ar air-o-flow air-o-flow air-o-flow

Sonda de temperatura Multisensor (6 pontos) Sonda de sensor único Sonda de sensor único

Fases confeção Sim (16) Sim (2) Sim (2)

Programas Confecção automática, 1000 receitas Não Não

TRÊS FORMAS DIFERENTES  
DE INTERPRETAR A ARTE DA COZINHA.

FORNOS CONVETORES MISTOS.

TRÊS FORNOS, TRÊS ESTILOS DIFERENTES, O COMPLEMENTO PARA QUALQUER COZINHA.

air-o-steam® Touchline air-o-steam® air-o-convect



AIR-O-STEAM TOUCHLINE  
20GN 1/1 (63mm)

Código mm kW kW
Modelo (LxPxA) Total
267704

AOS201GTG1 993x957x1795 0,5 58

Gás natural. Programável, Sonda Lambda, limpeza automática. 312kg. 230V

267714
AOS201GTD1 993x957x1795 0,5 58

Gás GPL. Programável, Sonda Lambda, limpeza automática. 312kg. 230V

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

267204
AOS201ETA1 993x957x1795 34,5

Programável, Sonda Lambda, limpeza automática. 284kg. 400V

Gás 

Elétrico

AIR-O-CONVECT
20GN 1/1 (63mm)

Código mm kW kW Total
Modelo (LxPxA)

269704
AOS201GCG2 993x957x1795 0,5 40

Gás natural. Limpeza automática, vapor instântaneo. 297kg. 230V

269714
AOS201GCD2 993x957x1795 0,5 40

Gás GPL. Limpeza automática, vapor instântaneo. 297kg. 230V

Gás 

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

269204
AOS201ECA2 993x957x1795 34,5

Limpeza automática, vapor instântaneo. 257kg. 400V

Elétrico

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 
(267704) (267714) (267204) x 1 Carro estrutura para fornos 20GN1/1, passo 63mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 
(268704) (268714) (268204) x 1 Carro estrutura para fornos 20 GN1/1, passo 63mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 
(269704) (269714) (269204) x 1 Carro estrutura para fornos 20 GN1/1, passo 63mm

AIR-O-STEAM
20GN 1/1 (63mm)

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

268204
AOS201EBA2 993x957x1795 34,5

Sonda by-Pass, limpeza automática. 284kg. 400V

Elétrico

Código mm kW kW Total
Modelo (LxPxA)

268704
AOS201GBG2 993x957x1795 0,5 58

Gás natural. Sonda by-Pass, limpeza automática. 312kg. 230V

268714
AOS201GBD2 993x957x1795 0,5 58

Gás GPL. Sonda by-Pass, limpeza automática. 312kg. 230V

Gás 

26
87

04

20GN 1/1 (63MM)
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AIR-O-CONVECT
20GN 2/1 (63mm)

Código mm kW kW
Modelo (LxPxA) Total
269705

AOS202GCG2 1243x1107x1795 2 55

Gás natural. Limpeza automática. 378kg. 230V

269715
AOS202GCD2 1243x1107x1795 2 55

Gás GPL. Limpeza automática, vapor instântaneo. 378kg. 230V

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

269205
AOS202ECA2 1243x1107x1795 50

Limpeza automática, vapor instântaneo. 358kg. 400V

Gás 

Elétrico

20GN 2/1 (63MM)

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 
(267705) (267715) (267205) x 1 Carro estrutura para fornos 20GN 2/1, passo 63mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 
(268705) (268715) (268205) x 1 Carro estrutura para fornos 20GN 2/1, passo 63mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 
(269705) (269715) (269205) x 1 Carro estrutura para fornos 20GN 2/1, passo 63mm

AIR-O-STEAM
20GN 2/1 (63mm) 

Código mm kW kW
Modelo (LxPxA)  Total
268705

AOS202GBG2 1243x1107x1795 2 95

Gás natural. Sonda by-Pass, limpeza automática. 414kg. 230V

268715
AOS202GBD2 1243x1107x1795 2 95

Gás GPL. Sonda by-Pass, limpeza automática. 414kg. 230V

Gás 

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

268205
AOS202EBA2 1243x1107x1795 50

Sonda by-Pass, limpeza automática. 375kg. 400V

Elétrico

Multi-Timer:
Aumente a flexibilidade planeando e 
gerindo múltiplos ciclos de confeção 
durante as horas de maior movimento 
na cozinha (até 14 temporizadores).
Atribua um temporizador diferente 
para cada tipologia de alimentos para 
fácil reconhecimento. 

26
77

05

AIR-O-STEAM TOUCHLINE
20GN 2/1 (63mm)

Código mm kW kW
Modelo (LxPxA) Total
267705

AOS202GTG1 1243x1107x1795 2 95

Gás natural. Programável, Sonda Lambda, limpeza automática. 414kg. 230V

267715
AOS202GTD1 1243x1107x1795 2 95

Gás GPL. Programável, Sonda Lambda, limpeza automática. 414kg. 230V

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

267205
AOS202ETA1 1243x1107x1795 50

Programável, Sonda Lambda, limpeza automática. 375kg. 400V

Gás 

Elétrico
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Sem dispositivos adicionais ou acessórios que tenham de ser 
inseridos:

·  4 ciclos pré-definidos:  
- A partir de 35 minutos até 110 minutos, evita desperdício de 
detergente ou água.

·  Arrefecimento automático da câmara de confeção:  
- Quando a temperatura ultrapassar os 70 ° C.

·  Modo automático de espera:  
- Não há necessidade esperar até ao fim do ciclo de limpeza.

·  Segurança:  
- Em caso de falha de energia durante a limpeza, quando a 
energia é retomada os fornos air-o-steam, automaticamente 
ativam os ciclos de enxaguamento para remover qualquer 
eventual resíduo de detergente.

·  Ciclo semi-automático (1, 2):  
- 18 minutos para um processo de limpeza completo. 
- 1 Minuto de arranque, 5 minutos de vapor para soltar a 
sujidade, um alarme que avisa o operador para pulverizar os 
detergentes, 2 minutos de pausa que permitem que o detergente 
e, em seguida, 10 minutos de vapor para combinar o poder do 
vapor com os detergentes. No final, um ciclo de enxaguamento 
é ativado garantindo uma câmara segura e limpa. Este ciclo 
utiliza 6 a 10 litros de água para lavagem a vapor e manual. 

  - Adequado para qualquer tipo de detergente.

INCLUÍDO EM TODOS OS FORNOS AIR-O-STEAM.
TOTALMENTE AUTOMÁTICO, FACILITA A LIMPEZA INTERNA DA 
CÂMARA, BASTA SELECIONAR O CICLO APROPRIADO 
E PRESSIONAR PARA COMEÇAR.

INCORPORADO 
E AUTOMÁTICO.

SISTEMA DE LIMPEZA
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ACESSÓRIOS

FORNOS CONVETORES MISTOS  
20GN 1/1

FORNOS CONVETORES MISTOS  
20GN 2/1

FORNOS CONVETORES MISTOS 
OPÇÕES PARA EMPILHAMENTO

Código Descrição

922239 2 Cestos para fritar

922036 2 Grelhas GN 1/1 para frangos (8 por grelha)

921305 Descalcificador de água automático para fornos

922072 Estrutura de banquetes para 45 pratos, passo 90mm - 20GN 1/1

922179 2 Filtros de gordura 20GN 1/1 (610x490x100)

922171 Unidade de chuveiro externo

925003 Grelha para fritar para fornos GN 1/1

922365 Cobertura térmica 20GN 1/1

925000 Recipiente anti-aderente GN 1/1 H=20 MM

925001 Recipiente anti-aderente GN 1/1 H=40 MM

925002 Recipiente anti-aderente GN 1/1 H=60 MM

 925004 Grelha em alumínio GN 1/1

921306 Sanitizador de resinas para descalcificador de água

922189 Tabuleiro com 5 fileiras perfurado em alumínio/silicone 
(400X600X38)

922007 Carro com estrutura para 20 tabuleiros GN 1/1 passo 63mm

922016 Carro com estrutura para 54 pratos 20GN 1/1 passo 65mm

922010 Carro com estrutura para 16 tabuleiros GN 1/1 passo 80mm

922344 Filtro de água 20 GN 2/1 - 1,8 Litros/minuto

922342 Filtro de água

Código Descrição

922049 Cobertura térmica 20GN 2/1

922175 2 grelhas em aço inoxidável AISI 304 GN 2/1

922344 Filtro de água 20GN 2/1

Código Descrição

922318 Kit p/ empilhar forno 6GN 1/1 a gás sobre forno  
6 e 10GN 1/1 a gás

922319 Kit p/ empilhar forno 6GN 1/1 elétrico sobre forno 6 e 10GN 
1/1 elétrico

922330 Extensão de base, com pés, para instalação 2x6GN 1/1 ou 
6GN 1/1 sobre base
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FILTROS PURITY STEAM

Pré-Filtração
Um velo na entrada retém as partículas mais grossas e, com 
a sua distribuição laminar de água, garante uma elevada 
utilização do filtro médio a jusante, independentemente da 
velocidade de fluxo de água e dos picos de pressão.

Redução da dureza do carbonato
O filtro médio reduz o teor da dureza do carbonato de 
forma seletiva. Assim, a formação de calcário indesejada é 
evitada. Graças ao elemento integrado de carvão ativado, 
o cloro, os compostos clorados e os elementos orgânicos 
são reduzidos. Desta forma, os elementos indesejados que 
afetam o sabor e o aroma não penetram no filtro.

Filtração fina
No fim do processo de filtração, um velo retém quaisquer 
partículas finas.

Água de ótima qualidade
Qualidade notável e consistente da água  
– sem sabor e aroma indesejados.

Máxima segurança do produto
Para funcionamento ininterrupto e 
utilização segura.

Fácil de usar
O funcionamento é mais simples e fácil do que nunca.

A segurança alimentar dos produtos filtrantes de água 
BRITA Pro ssional é testada e monitorizada por institutos 
independentes. Os componentes eletrónicos têm rótulo e 
certificação CE.

A ilustração serve 
de explicação da 

tecnologia filtrante. 
Não corresponde à 

escala.

* aplicável a todos os materiais em contacto com a água

Com PURITY Steam, os iões de cálcio e magnésio são removidos seletivamente da água potável com 
o método dos fluxos através da resina de permuta iónica. Paralelamente, o material do filtro aglutina 
metais como o chumbo e o cobre e reduz substâncias que afetam negativamente o sabor e o aroma e 
contaminantes orgânicos. O fluxo aumentado e a perda de pressão reduzida também favorecem o bom 
funcionamento de grandes fornos combinados a vapor e fornos convencionais.

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO SISTEMÁTICA QUALIDADE E SEGURANÇA

Código Descrição

1002918 Sistema Purify 600 Steam com MDU    

1000252* Recarga Purity 600 Steam                    

* Encomenda mínima de 3 unidades.

Descrição:
- Tecnologia: descarbonização
- Capacidade com uma dureza do carbonato de 10 ºdH 
(posição de bypass 1): 5771 l 
- Capacidade comparável em conformidade com a DIN 
18879-1:2007. A capacidade comparável é um indicador 
normalizado para facilitar a comparação entre os diferentes 
filtros; é determinada sob condições extremas. Normalmente, 
a capacidade utilizável no funcionamento prático é 
claramente superior à capacidade comparável e pode variar 
consideravelmente consoante as condições de utilização.
- Capacidade comparável: 4734 l 
- Pressão de funcionamento máxima: 6,9 bar
- Temperatura de entrada de água: 4 – 30 °C
- Fluxo com perda de pressão de 1 bar máx.: 500 l/h
- Fluxo nominal máx.: 120 l/h
- Perda de pressão com fluxo nominal: 0,36 bar
- Dimensões (altura/largura): 408 / 249 mm 520 / 249 mm 550 
/ 288 mm
- Peso (seco/molhado): 10 / 12 kg 12 / 15 kg 18 / 24 kg
- Ligações (entrada/saída): G 1“ | G 3/4“
- Posição de funcionamento: horizontal ou vertical
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FILTROS PURITY C STEAM

Pré-Filtração
Um primeiro filtro retém as partículas mais grossas.

Redução da dureza do carbonato
O filtro médio PURITY C Steam reduz a dureza do 
carbonato. Assim, a formação de calcário indesejada é 
evitada.

Filtração por carvão ativado
A água passa por um filtro de carvão ativado para remover 
todas as substâncias, como o cloro e os elementos 
orgânicos, que afetam negativamente o sabor e o aroma.

Filtração fina
No fim do processo de filtração, um velo retém quaisquer 
partículas finas.

Água de ótima qualidade
Qualidade notável e consistente da água 
– sem elementos indesejados que podem 
afetar o sabor e o aroma.

Máxima segurança do produto
Para funcionamento ininterrupto e utilização segura.

Fácil de usar
O funcionamento é mais simples e fácil do que nunca.

A segurança alimentar dos produtos filtrantes de água 
BRITA Pro ssional é testada e monitorizada por institutos 
independentes. Os componentes eletrónicos têm rótulo e 
certificação CE.

A ilustração serve 
de explicação da 

tecnologia filtrante. 
Não corresponde à 

escala.

* aplicável a todos os materiais em contacto com a água

Desenvolvidos especificamente para fornos combinados a vapor e fornos convencionais de pequena e 
média dimensão, os cartuchos filtrantes PURITY C Steam reduzem a dureza do carbonato da água potável 
e, como tal, evitam a formação de calcário no equipamento. Paralelamente, o filtro médio retém os iões 
de metal, como o chumbo ou cobre, e reduz substâncias, como o cloro, que podem afetar negativamente 
o sabor e o aroma.

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO SISTEMÁTICA QUALIDADE E SEGURANÇA

Código Descrição

1023328* Purity C 1100 Steam           

1023325 Cabeça 3 posições Purity C Steam G 3/8”

* Encomenda mínima de 3 unidades.

Descrição:
- Tecnologia: descarbonização
- Cabeça de filtro PURITY C Steam com bypass variável; 
Capacidade1 (expoente) fornos combinados a vapor/fornos 
convencionais (com uma dureza do carbonato de 10 °dH e 
definição de bypass de 1): 7907 l
- Sistema de filtro*
- Pressão de funcionamento máxima: 2 bar até ao máximo de 
8,6 bar
- Temperatura de entrada de água: 4 – 30 °C
- Velocidade de fluxo com perda de pressão de 1 bar: 300 l/h
- Fluxo nominal: 100 l/h
- Perda de pressão com fluxo nominal: 0,2 bar
- Dimensões (L/P/A) com cabeça de filtro: 184 / 184 / 557 mm
- Peso (seco/molhado): 7,7 / 12,5 kg
- Ligações de entrada e saída de água: G 3/8“
- Posição de funcionamento: horizontal e vertical

*O sistema de filtro PURITY C Steam só pode funcionar com a cabeça de filtro PURITY C Steam.
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Expressar o seu talento com total liberdade. Esta é 
a grande oportunidade do air-o-system. Tecnologia, 
modularidade e evolução do design que o vai satisfa-
zer de uma forma muito especial.
A QUALIDADE.
·  Alimentos com a certeza de estarem perfeitos e em 

condições.
·  Maior flexibilidade dos menus.
·  Aplicação Sous-Vide.
·  Apenas uma produção para diferentes refeições, 

evitando o risco de contaminação dos alimentos.

O AIR-O-SYSTEM: CONJUNTO DE VALOR ACRESCENTADO.
·  Mais qualidade.
·  Grandes poupanças.
·  Margens mais elevadas.
·  Compra selectiva das matérias-primas.
·  Fácil manuseamento - menos custos nos recursos 
humanos.

·  Gestão mais eficiente do fluxo de trabalho.
·  Oferta alargada - maior volume de vendas.
·  Economia de energia devido a tempos de confeção reduzidos.
·  Menos perda de peso dos alimentos.

4. REGENERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
A regeneração de alimentos é realizada imediatamente  
antes da sua distribuição. Os fornos Electrolux 
combi completam esta operação em aproximadamente  
7-10 minutos, dependendo da 
espessura do alimento.

3. CONSERVAÇÃO
A preservação num sistema 
integrado Electrolux começa 
imediatamente após a fase  
de abatimento/congelação.  
O alimento pode ser conservado  
numa zona de refrigeração 
para um máximo de 5 dias e num 
congelador até 1 ano.

1. COZINHAR
A gama alargada de fornos Electrolux são 

ideais para as preparações dos seus pratos 
sejam eles cozidos, fritos, assados,  
grelhados ou refogados.

2.  ABATIMENTO / CONGELAÇÃO
O processo de refrigeração 
implica a redução rápida  
da temperatura no núcleo dos 
alimentos já confecionados 
desde 70°C até aos 3°C,  
em menos de 90 minutos,  
ou a partir de 70°C a -18°C  

 em 240 minutos.

A SOLUÇÃO INTEGRADA PARA 
COZINHAR E ARREFECER.

ABATEDORES DE TEMPERATURA



CONSERVAÇÃO/ CONGELAÇÃO

ABATEDOR DE TEMPERATURA  7 Kg

ABATEDOR DE TEMPERATURA  15 Kg

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

726659
RBF051 762x700x844 95 0,72

1 - 7kg/ciclo. GN1/1. ACTIVE. Refrigeração / Congelação  
+90ºC a +3ºC; +90ºC a -18ºC. 230V

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

726627
RBF061 760x760x970 105 1,51

15kg/ciclo. GN1/1. ACTIVE. Refrigeração / Congelação
+90ºC a +3ºC; +90ºC a -18ºC. 230V

- Os abatedores congeladores da Electrolux reduzem a 
temperatura de +90ºC a +3ºC no núcleo do alimento e num tempo 
inferior a 90 minutos e até -18ºC em menos de quatro horas.
- Após o abatimento congelação, dá-se início automaticamente a 
um ciclo de manutenção, mantendo os alimentos a -18ºC.
- Os alimentos que atravessaram este processo têm um prazo de 
5 dias de conservação na prateleira, sem perdas de sabor, valores 
nutricionais e peso. 
- A oportunidade de preparar rapidamente os alimentos com 
o objetivo de serem utilizados em alturas diferentes durante 
a semana, permite uma melhor organização de horários e 
consequentemente, uma redução significativa nos custos de 
mão-de-obra. 

- Os abatedores congeladores da Electrolux reduzem a 
temperatura de +90ºC a +3ºC no núcleo do alimento e num tempo 
inferior a 90 minutos e até -18ºC em menos de quatro horas.
- Após o abatimento congelação, dá-se início automaticamente a 
um ciclo de manutenção, mantendo os alimentos a -18ºC.
- Os alimentos que atravessaram este processo têm um prazo de 
5 dias de conservação na prateleira, sem perdas de sabor, valores 
nutricionais e peso. 
- A oportunidade de preparar rapidamente os alimentos com 
o objetivo de serem utilizados em alturas diferentes durante 
a semana, permite uma melhor organização de horários e 
consequentemente, uma redução significativa nos custos de 
mão-de-obra. 
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CONSERVAÇÃO/ CONGELAÇÃO

ABATEDOR DE TEMPERATURA  28Kg

Os abatedores da Electrolux no ciclo de abatimento para 
refrigeração reduzem a temperatura de +70ºC a +3ªC, no núcleo 
do alimento, em 90 minutos; e no ciclo de abatimento para 
congelação reduzem a temperatura de +70ºC a -18ªC, no núcleo 
do alimento, em 4 horas.
Após cada ciclo, inicia-se automaticamente o ciclo de manutenção 
quer de refrigeração (+3ºC) quer de congelação (-22ºC), consoante 
o ciclo que estava em curso. 
Após o ciclo de abatimento para a refrigeração, a vida útil dos 
alimentos no frigorífico é de 5 dias, e após o ciclo de abatimento 
para congelação, a vida útil dos alimentos no congelador é de 6 a 
12 meses, sem perdas de sabor, valores nutricionais e peso. 
A oportunidade de preparar rapidamente os alimentos com o 
objectivo de serem utilizados em alturas diferentes durante 
a semana, permite uma melhor organização de horários e 
consequentemente, uma redução significativa nos custos de mão-
de-obra. 

- Abatimento Suave (Temperatura de ar –2ºC).
- Abatimento Forte (Temperatura de ar –20ºC).
- Abatimento choque (Temperatura de ar -35ºC)
- Manutenção a +3ºC ou -18ºC (ativado automaticamente no fim 
de cada ciclo).
É possível funcionar por tempo ou através de uma sonda.
A unidade de controlo proporciona dois visores largos para leitura: 
tempo, temperatura de núcleo, contagem decrescente de ciclo, 
alarmes, informação de serviço.
Memória de programas: dois para cada modo operativo, definição 
de tempo e temperatura de ar. 
Um alarme audível inicia-se quando o ciclo termina ou termina 
anormalmente.

Para tabuleiros 10 GN1 / 1 ou 600x400 mm. 
Principais componentes em aço inoxidável AISI 304

MODOS DE OPERAÇÃO

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

726629
RBF101 760x760x1640 2

32Kg/28Kg. Transversal. GN1/1. ACTIVE. Refrigeração / Congelação
+90ºC a +3ºC; +90ºC a -18ºC. 140Kg. 400V. 
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Código Descrição

921101 Par de grelhas em aço inoxidável GN 1/1

881061 Grelha com revestimento plastificado GN 1/1

880027 Tampo para abatedor (quando não estão em 
coluna)

880213 Sonda com 1 sensor para abatedor congelador

880214 Sonda com 2 sensores para abatedor conge-
lador

 880212 Sonda com 3 sensores para abatedor conge-
lador

ACESSÓRIOS PARA ABATEDORES  
DE TEMPERATURA 6GN 1/1

6GN 1/1

72
76
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Código Descrição

922004 Carro para 6 e 10GN 1/1

922005 Suporte tabuleiros para 6GN 1/1, passo 65mm

922008 Suporte tabuleiros para 5GN 1/1, passo 80mm

SISTEMAS DE MANUSEAMENTO  
PARA 6GN 1/1

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

727667
AOFPS061C 897x1007x1060 2

air-o-chill 30/25KG (18kg para NF). 169kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 30kg de +90ºC a +3ºC
Ciclo de Congelação: 25kg de +90ºC a  -18ºC.
Longitudinal. Ligação USB 

727665
AOFPS061CT 897x1007x1020 2

Modelo para instalação em coluna. 
air-o-chill 30/25KG (18kg para NF). 165kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 30kg de +90ºC a +3ºC
Ciclo de Congelação: 25kg de +90ºC a  -18ºC. 
Longitudinal. Ligação USB

ABATEDOR DE TEMPERATURA 
AIR-O-CHILL 6GN 1/1
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Código Descrição

921101 Par de grelhas em aço inoxidável GN 1/1

881061 Grelha com revestimento plastificado GN 1/1

880213 Sonda com 1 sensor individual para abatedor 
congelador

880214 Sonda com 2 sensores individuais para 
abatedor congelador

880212 Sonda com 3 sensores individuais para 
abatedor congelador

922066 Estrutura para pastelaria (400x600 mm) passo 
80mm

922074 Slide-in com pega para estrutura

880030 Grupo de frio remoto a ar para abatedor 
congelador 50kg

880033 Grupo de frio remoto a água para  
abatedor congelador 50kg

880029 Grupo de frio remoto a ar para  
abatedor conservador 50kg

880032 Grupo de frio remoto a água para  
abatedor conservador 50kg

ACESSÓRIOS PARA ABATEDORES  
DE TEMPERATURA 10GN 1/1

Código Descrição

922004 Carro para 6 e 10GN 1/1

922006 Suporte tabuleiros para 10GN 1/1, passo 63mm (standard)

922009 Suporte tabuleiros para 8GN 1/1, passo 80mm

881007 Grelha para tabuleiro 10GN 1/1

922015 Suporte para 29 pratos para 10GN 1/1, passo 65mm

922013 Cobertura térmica para 10GN 1/1

SISTEMAS DE MANUSEAMENTO  
PARA 10GN 1/1

10GN 1/1

ABATEDOR DE TEMPERATURA 
AIR-O-CHILL 10GN 1/1

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

727669
AOFPS101C 895x1009x1730 4

air-o-chill 50Kg/50Kg (36kg para NF). 240kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 50kg de +90ºC a +3ºC
Ciclo de Congelação: 50kg de +90ºC a  -18ºC. 
Longitudinal. Ligação USB

727670
AOFPS101CR 895x1009x1730 0,42

Grupo à distância (não incluído).
air-o-chill 50Kg/50Kg (36kg para NF). 220kg. 230V
Ciclo de Abatimento: 50kg de +90ºC a +3ºC
Ciclo de Congelação: 50kg de +90ºC a  -18ºC.
Longitudinal. Ligação USB 
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10GN 2/1

Código Descrição

880213 Sonda com 1 sensor para abatedor 
congelador

880214 Sonda com 2 sensores para abatedor congelador

880212 Sonda com 3 sensores para abatedor congelador

922067 Estrutura para pastelaria (400x600 mm) passo 
80mm

880057 Grupo de frio remoto a ar para abatedor cons./
cong. 70kg

880058 Grupo de frio remoto a água para  
abatedor cons./cong. 70kg

ACESSÓRIOS PARA ABATEDORES  
DE TEMPERATURA 10GN 2/1

SISTEMAS DE MANUSEAMENTO  
PARA 10GN 2/1

Código Descrição

922043 Suporte para tabuleiros 8GN 2/1 (passo 65mm)

922045 Suporte para tabuleiros 10GN 2/1 (passo 80mm)

922042 Carro para estrutura roll-in 10GN 2/1

922047 Kit para roll-in com rodas e pega para 10GN 2/1

922052 Grelha de banquete para 51 pratos (passo 75mm)

ABATEDOR DE TEMPERATURA 
AIR-O-CHILL 10GN 2/1

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

727674
AOFPS102C 1250x1160x1730 5

air-o-chill 70KG/70Kg. 320kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 70kg de +90ºC a +3ºC
Ciclo de Congelação: 70kg de +90ºC a  -18ºC.
Longitudinal. Ligação USB. 

727675
AOFPS102CR 1250x1160x1730 0,45

air-o-chill 70Kg/70Kg. 290kg. 230V 
Grupo à distância (não está incluído)
Ciclo de Abatimento: 70kg de +90ºC a +3ºC
Ciclo de Congelação: 70kg de +90ºC a  -18ºC. 
Longitudinal. Ligação USB.
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Código Descrição

922007 Carro com estrutura para 20 tabuleiros GN 1/1 
passo 63mm

922010 Carro com estrutura para 16 tabuleiros GN 1/1 
passo 80mm

922016 Carro com estrutura para 54 pratos 20GN 1/1 passo 
65mm

Código Descrição

921101 Par de grelhas em aço inoxidável GN 1/1

881061 Grelha com revestimento plastificado GN 1/1

880183 Kit de ligação avançada com “cruise control”

880213 Sonda com 1 sensor para abatedor 
congelador

880214 Sonda com 2 sensores para abatedor congelador

880212 Sonda com 3 sensores para abatedor congelador

880059 Grupo de frio remoto a ar/água para 
abatedor cons./cong. 100kg

880035 Grupo de frio remoto a água para  
abatedor congelação 100kg

880034 Grupo de frio remoto a água para  
abatedor conservação 100kg

880031 Grupo de frio remoto a ar para abatedor cons./cong. 
100kg

ACESSÓRIOS PARA ABATEDORES  
DE TEMPERATURA 20GN 1/1

SISTEMAS DE MANUSEAMENTO  
PARA 20GN 1/1

ABATEDOR DE TEMPERATURA 
AIR-O-CHILL 20GN 1/1

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

727677
AOFPS201CR 1040x920x1741 0,88

Grupo à distância (não está incluído).
air-o-chill 100Kg/85Kg. 200kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 100kg de +90ºC a +3ºC
Ciclo de Congelação: 85kg de +90ºC a  -18ºC.
Longitudinal. Ligação USB. 
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AIR-O-CHILL

CRIE O SISTEMA ADEQUADO ÀS SUAS 
NECESSIDADES. 

Visite www.electrolux.com/foodservice 
para consultar a gama completa de fornos, 
abatedores/congeladores, refrigeradores e 
a lista completa de acessórios de cozinha 
e frio adequados à sua necessidade de 
produção de refeições por dia.
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20GN 2/1
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ABATEDOR DE TEMPERATURA 
AIR-O-CHILL 20GN 2/1
PARA CARRO

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

727685
AOFP20218R 1400x1266x2265 2

air-o-chill 180kg (144kg para NF). 
Ciclo de Abatimento: 180kg de +90ºC a +3ºC
Ciclo de Congelação: 170kg de +90ºC a  -18ºC. 438kg 400V
Grupo à distância (não está incluído).
Longitudinal. Ligação USB. Para carro.

727687
AOF20218RD 1400x1266x2265 2

air-o-chill 180kg (144kg para NF). 
Ciclo de Abatimento: 180kg de +90ºC a +3ºC
Ciclo de Congelação: 170kg de +90ºC a  -18ºC. 438kg 400V
Grupo à distância (não está incluído).
Desmontado p/ montagem em locais de difícil acesso.
Longitudinal. Ligação USB. Para carro.

ACESSÓRIOS PARA  
ABATEDORES DE TEMPERATURA 
20GN 2/1PARA CARRO

Código

881159 Grupo de frio remoto a ar para abatedor de 
congelação longitudinal.180kg

727679
AOFP2028C 1400x1206x2473 9

180kg. 20x GN2/1 LW. 
+90ºC a +3ºC; +90ºC a -18ºC. 605 Kg. 400V.
Longitudinal. Ligação USB. Para carro.
Unidade Refrigerada incluída

727686
AOF2028CD 1400x1206x2473 9

180kg. 20x GN2/1 LW - Desmontado.   
+90ºC a +3ºC; +90ºC a -18ºC. Dimensões internas: 752x946x1850H. 400V.
Longitudinal. Ligação USB. Para carro.
Unidade Refrigerada incluída
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20GN 2/1

SISTEMAS DE MANUSEAMENTO  
PARA 20GN 2/1

ABATEDOR DE TEMPERATURA
AIR-O-CHILL 20GN 2/1 
PASSANTE

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

727678
AOF2028RT 1400x1395x2265 2

air-o-chill 180kg (144kg para NF). 
Ciclo de Abatimento: 180kg de +90ºC a +3ºC
Ciclo de Congelação: 170kg de +90ºC a  -18ºC. 400V
Grupo à distância (não está incluído).
Longitudinal. Ligação USB. Passante.

Código

922044 Carro com estrutura para tabuleiros para  
20GN 2/1 (passo 63mm), longitudinal.

922046 Carro com estrutura para tabuleiros para  
16GN 2/1 (passo 80mm)

922055 Carro com estrutura para banquete, 92 pratos - 
(passo 85mm) - 20GN 2/1, longitudinal.
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MODOS DE CONFEÇÃO
AIR-O-STEAM® TOUCHLINE AIR-O-STEAM® AIR-O-CONVECT

EQUIPAMENTO  
DE BANCADA MONOBLOCO EQUIPAMENTO  

DE BANCADA MONOBLOCO EQUIPAMENTO  
DE BANCADA MONOBLOCO

Ciclo de convecção (25-300 º C) com sensor Lambda • •

Ciclo de convecção (25-300 º C) • •

Ciclo de convecção com humidificador automático (25-300 º C) • •

Ciclo misto (C º 25-250) com o sensor Lambda • •

Ciclo misto (C º 25-250) com by-pass • •

Ciclo de vapor (100 º C) • • • •

Ciclo de vapor a baixa temperatura (25-99 º C) • • • •

Vapor super aquecido (101-130 º C) • • • •

Confeção automática • •

Ciclo levedar • •

Ciclo de regeneração • • • •

Confeção a baixa temperatura (LTC) • •

Pré-aquecimento automático • • • • • •

Arrefecimento rápido automático • • • • • •

FUNÇÕES ADICIONAIS

Controlo da humidade real com sonda Lambda • •

By-pass: controlo de humidade • •

Humidificador automático (11 ajustes): de humidade zero a alta • •

Controlo de válvula de exaustão na câmara de confeção • • • • • •

Sonda multi-sensor com 6 pontos (regista a temperatura mais baixa) • •

Sonda de alimentos • • • •

Sistema automático de limpeza integrado • • • • • •

Sistema automático de limpeza integrado - funções economizadoras e ecológicas • •

Modo confeção programável em duas fases • • • •

ECO-Delta: seleccione a temperatura de confeção de acordo com a temperatura do alimento • • • •

Pausa • • • •

Injeção manual de água • • • • • •

Ventilação pulsada • • • • • •

1/2 velocidade do ventilador • • • •

1/2 potência • • • •

Arrefecimento rápido • • • • • •

Biblioteca de programas - 1000 espaços para programas livres, 16 fases • •

Diagnóstico automático do nível de calcário e drenagem automática do gerador de vapor • • • •

Drenagem manual do gerador de vapor. • • • •

Sistema automático de extinção de vapor • • • •

Sistema de diagnóstico automático • • • • • •

Controle de Segurança Alimentar • •

Porta USB • •

HACCP Download • •
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CARACTERISTICAS PRINCIPAIS AIR-O-STEAM® TOUCHLINE |  AIR-O-STEAM®  |  AIR-O-CONVECT

LIGAÇÃO E INSTALAÇÃO, MARCAS DE CONFORMIDADE
AIR-O-STEAM® TOUCHLINE AIR-O-STEAM® AIR-O-CONVECT

EQUIPAMENTO  
DE BANCADA MONOBLOCO EQUIPAMENTO  

DE BANCADA MONOBLOCO EQUIPAMENTO  
DE BANCADA MONOBLOCO

ETL e Sanitização ETL • • • • • •

Segurança Eléctrica: IMQ • • • • • •
Segurança do Gás: Certificado/etiqueta de elevada eficiência e baixas e emissões 
Gastec QA • • • • • •

Ligações de água e/ou água quente: 2 kits de tubos incluídos • • • • • •

IPX5 proteção da água • • • • • •

Pés ajustáveis em altura • • •

Manual, diagramas de ligação, guia de utilizador • • • • • •

Soluções de empilhamento: 6 em 6 GN 1/1, 6 em 10 GN 1/1, 6GN 1/1 em 10GN 2/1 •  n.d. •  n.d. •  n.d.

FUNÇÕES ADICIONAIS

Interruptor on / off • • • • • •

Ecrã táctil com painel de controlo de alta definição (262.000 cores) • •

Ambos os valores definidos e reais são exibidos ao mesmo tempo  
(modo avançado para o air-o-steam ® Touchline) • • • • • •

Protecção da porta  n.d. •  n.d. •  n.d. •

Visor digital de temperatura • • • • • •

Mensagens operacionais e de advertência (por exemplo, porta aberta, nível de escala) • • • • • •

O visor pode ser lido até 12 m de distância. • • • • • •

Visor do idioma ajustável para as mensagens dos equipamentos • •

Botões de toque para visor central e sistema de limpeza automática • • • • • •

Pré-seleção do início em 24h/ relógio em tempo real • • • •

Válvula de corte de segurança térmica • • • • • •

Gerador de vapor de alto desempenho com reenchimento de água automático • • • •

Mangueira retráctil integrada, botões integrados de pausa  
e posição de segurança. •

Mangueira de pulverização. (externa) (externa) (externa) (externa) (externa)

Sistema longitudinal de ventilação para total uniformidade • • • • • •

Ventoinha Bi-funcional • • • • • •

Válvula de abertura da câmara com desbloqueio automático • • • • • •

Filtros de gordura

Abertura de porta em dois passos para protecção contra saída de vapor (como opcional)  n.d.  n.d.  n.d.

Porta com painel de vidro duplo, estrutura aberta para circulação de ar fresco e com 
um painel articulado interior para facilidade de limpeza • • • • • •

Pega da porta concebida para fecho da porta de uma só vez, para unidades de 
bancada •  n.d. •  n.d. •  n.d.

Pega da porta concebida para fecho da porta de uma só vez, com travamento à 
direita, para modelos de chão.  n.d. •  n.d. •

Recipiente colector de gotas, para porta, com drenagem automática. •  n.d. •  n.d. •  n.d.

Porta com posições de bloqueio aos 60°/110°/180° • • • • • •

Sensor de porta • • • • • •

Símbolos auto-explicativos para a facilidade de operação • • • • • •

Fundo da câmara em peça única • • • • • •

Painéis externos em AISI 304 • • • • •

Câmara de confeção em AISI 304 • • • • • •

Câmara de confeção com cantos arredondados e sem juntas para higiene máxima. • • • • • •

Câmara de confeção com iluminação de  halogéneo com vidro Ceran, à prova de 
choque. • • • • • •
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LIGAÇÃO E INSTALAÇÃO, MARCAS DE CONFORMIDADE
AIR-O-STEAM® TOUCHLINE AIR-O-STEAM® AIR-O-CONVECT

EQUIPAMENTO  
DE BANCADA MONOBLOCO EQUIPAMENTO  

DE BANCADA MONOBLOCO EQUIPAMENTO  
DE BANCADA MONOBLOCO

Câmara de confeção em forma de tanque para proteção contra derrames e salpicos. • • • • • •

Estrutura móvel amovível (modelos de bancada), espaçamento das guias de 65 milímetros. •  n.d. •  n.d.  n.d.

Estrutura móvel para forno (modelos monobloco) com limitador de recipientes. 
Cantos arredondados. Depósito de gorduras com drenagem.  n.d. •  n.d. •  n.d. •

Estrutura móvel de prateleiras com limitador de recipientes.

Guia lateral para fazer correr as prateleiras móveis do forno.  n.d. •  n.d. •  n.d. •

Recipiente para detergente em forma de gaveta •  n.d. •  n.d. •  n.d.

Rápido sistema de introdução dos detergentes  n.d. •  n.d. •  n.d. •

Queimadores de alta eficiência e baixas emissões com permutadores de calor • • • • • •

Queimadores dos geradores de vapor de alta eficiência e baixas emissões com permutado-
res de calor • • • • • •

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS AIR-O-STEAM® TOUCHLINE |  AIR-O-STEAM®  |  AIR-O-CONVECT

FORNOS CONVETORES MISTOS
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CARACTERISTICAS PRINCIPAIS AIR-O-CHILL®

MODOS DE ARREFECIMENTO E DE CONGELAÇÃO AIR-O-CHILL®

Ciclo “Cruise” controla automaticamente o processo de arrefecimento de acordo com o tipo e dimensão do alimento colocado (modelos 20 GN 2/1 excluídos) •

Arrefecimento Suave (recomendado para vegetais) arrefece o produto de 70ºC a 3ºC em menos de 90 minutos. Temperatura de trabalho: 0ºC •

Arrefecimento Forte (recomendado para carnes) arrefece o produto de 70ºC a 3ºC em menos de 90 minutos. Temperatura de trabalho: -20ºC •

Refrigerador (ativado automaticamente após o arrefecimento) mantém o produto a 3ºC •

O ciclo de congelação congela o produto de 70ºC a -18ºC em menos de 240 minutos. Temperatura de trabalho: -41ºC •

Congelador (automaticamente ativado após o ciclo de congelação) mantém o produto a -22ºC •

Programas personalizados •

Função de Arrefecimento Contínuo. Temperatura de trabalho: +3ºC ou -41ºC •

FUNÇÕES ADICIONAIS

Dois programas personalizados por ciclo + 2 ciclos de gelados •

O tempo e as temperaturas de trabalho podem ser personalizados •

Sonda alimentar com 3 sensores como acessório •

Sonda alimentar 3 sensores 

Descongelação automática inteligente •

Descongelação manual •

Definições do modo: em conformidade com as normas UK, NF ou personalizadas •

Definições dos parâmetros •

Alarmes sonoros e indicadores visuais para problemas de segurança (HACCP) •

Alarmes sonoros e indicadores visuais para mau funcionamento da unidade •

Sistema de diagnóstico automático •

Porta RS 485 

CARACTERÍSTICAS

Símbolos auto-explicativos para máxima facilidade de operação •

Duração do ciclo, temperatura e tempo residual actual são visualizados •

Visualização da temperatura digital, visível a 12 metros de distância •

Cronómetro digital, 0-8 horas, ou definição permanente •

Visualizações operacionais e de aviso •

Funções adicionais podem ser selecionadas através do toque de um botão •

Ventoinhas amplas para extração máxima do calor •

Evaporador com pás revestidas •

Juntas magnéticas removíveis com estrutura aquecida •

Pega da porta para abertura de uma só vez •

Material em aço inox AISI 304 •

Estrutura de recipientes compatíveis com os equivalentes nos fornos air-o-steam equivalentes •

LIGAÇÃO E INSTALAÇÃO, MARCAS DE CONFORMIDADE

Pés ajustáveis em altura (modelos 20 GN 2/1 excluídos) •

Modelos 6 GN 1/1, 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1 podem ser equipados com rodas •

Manual, esquemas elétricos, declarações de conformidade •

Soluções de empilhamento: air-o-chill 6 GN 1/1 por baixo do air-o-steam 6 GN 1/1

88 www.comeca.pt

ABATEDORES DE TEMPERATURA



Poupança 
Ecológica

Utilizando até menos 
15% de água que 
os fornos standard 
de injeção, o forno 
compacto MultiSlim 

é melhor para o 
ambiente e permite-lhe 
economizar nas suas 
faturas das despesas.

Maior 
Durabilidade

Construído com 
materiais robustos e de 
alta qualidade, o forno 
compacto MultiSlim é 

concebido para uma longa 
durabilidade e para uma 

utilização intensiva.

Confecione em 
menos espaço
Dimensões económicas de 

espaço, só 0.42m2, tornam o 
forno compacto MultiSlim ideal 
para a sua pequena cozinha. 

Abertura de porta à esquerda ou 
à direita. Se a estrutura da sua 
cozinha mudar, simplesmente 
substitua a porta no local por 

outra que abra em sentido 
contrário. 

Pouco espaço na sua cozinha? Precisa de cortar os custos operacionais 
sem comprometer o desempenho da confeção?
O novo forno compacto MultiSlim é o que se encaixa perfeitamente 
no seu restaurante e bar. 

MULTISLIM
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FORNO ELÉTRICO COMPACT DIGITAL 

6GN 1/1

Elétrico

Código mm kW
(LxPxA)

260635
ECD061L

519x803x770 6.9

Sem lavagem automática. 85 Kg. 400V.

260655
ECD061R 519x803x770 6.9

Sem lavagem automática e porta com abertura à direita. 85 Kg. 400V.

Elétrico

6GN 1/1 
COM SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMÁTICA

Código mm kW
(LxPxA)

260638
ECD061WL 519x803x770 6.9

Com lavagem automática. 85 Kg. 400V.

260658
ECD061WR 519x803x770 6.9

Com lavagem automática e porta com abertura à direita. 85 Kg. 400V.

26
06

35

26
06

58

Porta de vidro duplo temperado 
com construção de estrutura aberta
para arrefecer o painel exterior da porta.

Vidro interior da porta articulado 
fácil de desprender da porta
para facilitar a limpeza.

Painél frontal articulado para fácil acesso aos componentes 
em caso de manutenção.

Porta USB: para descarga de dados HACCP 
e carregar/descarregar receitas.
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6GN 1/1 
COM SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMÁTICA

Porta USB: para descarga de dados HACCP 
e carregar/descarregar receitas.

O caminho para a performance  
de vanguarda
Electrolux Cook&Chill

El
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Até +10% de lucro extra** graças à tecnologia de 
eficiência ecológica. 
O SkyLine PremiumS foi desenvolvido com 
uma tecnologia de vanguarda, com usabilidade 
inigualável e desempenho exemplar.

O Sistema de Comunicação SKYDUO está disponível 
para Fornos SkyLine PremiumS com os Abatedores 
SkyLine ChillS

Visor tátil
Super intuitivo, simples de aprender e usar, 
o interface com visor tátil foi projetado para 
facilitar-lhe a vida. Com tons que permite o 
uso por daltónicos. Disponível em mais de 30 
idiomas.

101 níveis de humidade
Para qualquer tipo de alimento e peso, o nível 
certo de humidade.

Aplicação OnE connectivity
A OnE connectivity da SkyLine PremiumS 
oferece acesso em tempo real ao seu 
equipamento, a partir de qualquer dispositivo 
smart.

Modo programável
Guarde, organize em categorias e partilhe até 
1000 receitas via USB ou através da aplicação 
OnE connectivity.

SkyLine
FORNOS MISTOS
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SKYLINE PRO
6GN 1/1

Código mm kW
(LxPxA)

217980
ECOG61C2G0 867x775x808 19

Gás natural. Programável, limpeza automática. 122,5kg. 230V

217960
ECOG61C2H0 867x775x808 19

Gás GPL. Programável, limpeza automática. 122,5kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217920
ECOE61C2A0 867x775x808

Programável, limpeza automática. 122,5kg. 400V

Gás 

Elétrico

21
79

80

DIGITAL SEM CALDEIRA

TOUCH SEM CALDEIRA

SKYLINE PRO S
6GN 1/1

21
79

80

Código mm kW
(LxPxA)

217680
ECOG61K2G0 867x775x808 19

Gás natural. 2 opções de cozedura (programação de receita e manual), 
limpeza automática. 122,5kg. 230V

217660
ECOG61K2H0 867x775x808 19

Gás GPL. 2 opções de cozedura (programação de receita e manual), limpeza 
automática. 122,5kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217620
ECOE61K2A0 867x775x808 11,1

2 opções de cozedura (programação de receita e manual), limpeza 
automática. 122,5kg. 400V

Gás 

Elétrico
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SKYLINE PREMIUM
6GN 1/1

21
78

80

Código mm kW
(LxPxA)

217880
ECOG61B2G0 867x775x808 19

Gás natural. Programável, limpeza automática. 137kg. 230V

217860
ECOG61B2H0 867x775x808 19

Gás GPL. Programável, limpeza automática. 137kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217820
ECOE61B2A0 867x775x808 11,1

Programável, limpeza automática. 122kg. 400V

Gás 

Elétrico

SKYLINE PREMIUM S
6GN 1/1

21
77

80

Código mm kW
(LxPxA)

217780
ECOG61T2G0 867x775x808 19

Gás natural. 3 opções de cozedura (automático, programação de receita e 
manual), limpeza automática.  137kg. 230V

217760
ECOG61T2H0 867x775x808 19

Gás GPL. 3 opções de cozedura (automático, programação de receita e 
manual), limpeza automática.  137kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217720
ECOE61T2A0 867x775x808 11,1

3 opções de cozedura (automático, programação de receita e manual), 
limpeza automática.  122kg. 400V

Gás 

Elétrico
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SKYLINE PRO
6GN 2/1

Código mm kW
(LxPxA)

217981
ECOG62C2G0 867x775x808 32

Gás natural. Programável, limpeza automática. 148kg. 230V

217961
ECOG62C2H0 867x775x808 32

Gás GPL. Programável, limpeza automática. 148kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217921
ECOE62C2A0 867x775x808 21,4

Programável, limpeza automática. 133kg. 400V

Gás 

Elétrico

21
79

81

SKYLINE PRO S
6GN 2/1

Código mm kW
(LxPxA)

217681
ECOG62K2G0 1090x971x808 32

Gás natural. 2 opções de cozedura (programação de receita e manual), 
limpeza automática.  148kg. 230V

217661
ECOG62K2H0 1090x971x808 32

Gás GPL. 2 opções de cozedura (programação de receita e manual), limpeza 
automática.  148kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217621
ECOE62K2A0 1090x971x808 21,4

2 opções de cozedura (programação de receita e manual), limpeza au-
tomática.  133kg. 400V

Gás 

Elétrico

21
79

81

DIGITAL SEM CALDEIRA

TOUCH SEM CALDEIRA
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SKYLINE PREMIUM
6GN 2/1

Código mm kW
(LxPxA)

217881
ECOG62B2G0 1090x971x808 32

Gás natural. Programável, limpeza automática.159kg. 230V

217861
ECOG62B2H0 1090x971x808 32

Gás GPL. Programável, limpeza automática.159kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217821
ECOE62B2A0 1090x971x808 21,4

Programável, limpeza automática. 144kg. 400V

Gás 

Elétrico

21
78

81

SKYLINE PREMIUM S
6GN 2/1

Código mm kW
(LxPxA)

217781
ECOG62T2G0 1090x971x808 32

Gás natural. 3 opções de cozedura (automático, programação de receita e 
manual), limpeza automática.  159kg. 230V

217761
ECOG62T2H0 1090x971x808 32

Gás GPL. 3 opções de cozedura (automático, programação de receita e 
manual), limpeza automática.  159kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217721
ECOE62T2A0 1090x971x808 21,4

3 opções de cozedura (automático, programação de receita e manual), 
limpeza automática.  144kg. 400V

Gás 

Elétrico

21
77

81

DIGITAL COM CALDEIRA

TOUCH COM CALDEIRA
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21
79

82

SKYLINE PRO
10GN 1/1

Código mm kW
(LxPxA)

217982
ECOG101C2G0 867x775x1058 31

Gás natural. Programável, limpeza automática. 142kg. 230V

217962
ECOG101C2H0 867x775x1058 31

Gás GPL. Programável, limpeza automática. 142kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217922
ECOE101C2A0 867x775x1058 19

Programável, limpeza automática. 134,3kg. 400V

Gás 

Elétrico

21
76

82

SKYLINE PRO S
10GN 1/1

Código mm kW
(LxPxA)

217682
ECOG101K2G0 867x775x1058 31

Gás natural. 2 opções de cozedura (programação de receita e manual), 
limpeza automática.  142kg. 230V

217662
ECOG101K2H0 867x775x1058 31

Gás GPL. 2 opções de cozedura (programação de receita e manual), 
limpeza automática.  142kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217622
ECOE101K2A0 867x775x1058 19

2 opções de cozedura (programação de receita e manual), limpeza 
automática.  134,3kg. 400V

Gás 

Elétrico

DIGITAL SEM CALDEIRA

TOUCH SEM CALDEIRA
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21
77

82

SKYLINE PREMIUM S
10GN 1/1

Código mm kW
(LxPxA)

217782
ECOG101T2G0 867x775x1058 31

Gás natural. 3 opções de cozedura (automático, programação de receita e 
manual), limpeza automática.  153kg. 230V

217762
ECOG101T2H0 867x775x1058 31

Gás GPL. 3 opções de cozedura (automático, programação de receita e 
manual), limpeza automática.  153kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217722
ECOE101T2A0 867x775x1058

3 opções de cozedura (automático, programação de receita e manual), 
limpeza automática.  145kg. 400V

Gás 

Elétrico

21
78

82

SKYLINE PREMIUM
10GN 1/1

Código mm kW
(LxPxA)

217882
ECOG101B2G0 867x775x1058 31

Gás natural. Programável, limpeza automática.  153kg. 230V

217862
ECOG101B2H0 867x775x1058 31

Gás GPL. Programável, limpeza automática.  153kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217822
ECOE101B2A0 867x775x1058 19

Programável, limpeza automática.  145kg. 400V

Gás 

Elétrico

DIGITAL COM CALDEIRA

TOUCH COM CALDEIRA
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21
79

83

SKYLINE PRO
10GN 2/1

Código mm kW
(LxPxA)

217983
ECOG102C2G0 1090x971x1058 47

Gás natural. Programável, limpeza automática. 182kg. 230V

217963
ECOG102C2H0 1090x971x1058 47

Gás GPL. Programável, limpeza automática. 182kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217923
ECOE102C2A0 1090x971x1058 35,4

Programável, limpeza automática. 167,5kg. 400V

Gás 

Elétrico

21
76

83

SKYLINE PRO S
10GN 2/1

Código mm kW
(LxPxA)

217683
ECOG102K2G0 1090x971x1058 47

Gás natural. 2 opções de cozedura (programação de receita e manual), 
limpeza automática. 182kg. 230V

217663
ECOG102K2H0 1090x971x1058 47

Gás GPL. 2 opções de cozedura (programação de receita e manual), 
limpeza automática. 182kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217623
ECOE102K2A0 1090x971x1058

2 opções de cozedura (programação de receita e manual), limpeza 
automática. 167,5kg. 400V

Gás 

Elétrico

DIGITAL SEM CALDEIRA

TOUCH SEM CALDEIRA
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21
77

83

SKYLINE PREMIUM S
10GN 2/1

Código mm kW
(LxPxA)

217783
ECOG102T2G0 1090x971x1058 47

Gás natural. 3 opções de cozedura (automático, programação de receita e 
manual), limpeza automática. 195,5kg. 230V

217763
ECOG102T2H0 1090x971x1058 47

Gás GPL. 3 opções de cozedura (automático, programação de receita e 
manual), limpeza automática. 195,5kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217723
ECOE102T2A0 1090x971x1058 37,4

3 opções de cozedura (automático, programação de receita e manual), 
limpeza automática. 181,5kg. 400V

Gás 

Elétrico

21
78

83

SKYLINE PREMIUM
10GN 2/1

Código mm kW
(LxPxA)

217883
ECOG102B2G0 1090x971x1058 47

Gás natural. Programável, limpeza automática. 195,5kg. 230V

217863
ECOG102B2H0 1090x971x1058 47

Gás GPL. Programável, limpeza automática. 195,5kg. 230V

Código mm kW
(LxPxA)

217823
ECOE102B2A0 1090x971x1058 37,4

Programável, limpeza automática. 181,5kg. 400V

Gás 

Elétrico

DIGITAL COM CALDEIRA

TOUCH COM CALDEIRA
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ACESSÓRIOS

Código Descrição

922612 Base S/portas fornos Skyline 6&10GN 1/1

922614 Base C/portas fornos Skyline 6&10GN 1/1

922613 Base aberta fornos Skyline 6&10GN 1/1

922616 Base C/portas fornos Skyline 6&10GN 2/1

922600 Estrutura tabuleiros com rodas 6GN 1/1 – passo 65mm

922601 Estrutura tabuleiros com rodas 10GN 1/1 – passo 65mm

922606 Estrutura tabuleiros com rodas 5GN 1/1 – passo 80mm

922602 Estrutura tabuleiros com rodas 8GN 1/1 – passo 80mm

922607
Estrutura pastelaria (400x600) com rodas para fornos 6GN 1/1 – 
passo 80mm

922697 Hub de conectividade (router)

922651 Tabuleiro de desidratação - GN 1/1 h = 20mm

922652 Tabuleiro de desidratação - GN 1/1 plano

922709 Espeto para borrego ou leitão (até 12 kg) para fornos GN 1/1

922714 Suporte de sonda para liquidos 
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Como o tempo é importantíssimo para qualquer 
negócio, o SkyLine ChillS tem uma variedade de 
recursos que economizam tempo para aumentar 
a produtividade da sua cozinha e melhorar o seu 
fluxo de trabalho.

Visor tátil
Super intuitivo, simples de aprender e usar, 
o interface com visor tátil foi projetado para 
facilitar-lhe a vida. Com tons que permite o 
uso por daltónicos. Disponível em mais de 30 
idiomas.

Tecnologia OptiFlow
Resultados perfeitos, em arrefecimento 
e congelação, graças à revolucionária 
tecnologia OptiFlow, que garante uma 
distribuição uniforme do ar inigualável.

Caraterísticas inovadoras
Descomplique a sua vida e torne o seu fluxo de 
trabalho mais simplificado, personalizando 
a sua página inicial do SkyHub com as suas 
funções favoritas. Use o MyPlanner para 
planear o seu trabalho diário e receber 
alertas personalizados para as suas tarefas.

Um benefício extra sem qualquer 
esforço
Eficiência e produtividade sem stresse 
com o SkyDuo. As suas necessidades são 
antecipadas com a comunicação intuitiva 
entre os fornos e abatedores de temperatura 
SkyLine PremiumS eSkyLineChillS.Os 
equipamentos ditam-lhe o caminho em todo 
o processo Cook & Chill.
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30/30 KG - 6GN 1/1

SKYLINE CHILLS

Código mm kW
(LxPxA)

727733
EBFA61RTE 897x937x1060 0.97

Monofásico, Instalação livre e grupo à distância. 155kg. 230V
Ciclo de Abatimento: 30Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 30Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

727729
EBFA61WE 897x937x1020 2.7

Modelo para instalação em coluna. 170kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 30Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 30Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

727730
EBFA61TE 897x937x1060 1.94

Instalação livre. 175kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 30Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 30Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

Código mm kW
(LxPxA)

727906
EBFA61WHE 897x937x1020 2.7

Instalação em coluna, porta de abertura para a esquerda. 165kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 30Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 30Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

727905
EBFA61THE 897x937x1060 2.39

Porta de abertura para a esquerda. 175kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 30Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 30Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

727783
EBFA61UTE 897x937x1060 2.39

Instalação livre, lâmpada UV. 175kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 30Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 30Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

72
77
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50/50 KG - 10GN 1/1 100/70 KG - 10GN 2/1

SKYLINE CHILLS

Código mm kW
(LxPxA)

727737
EBFA11RE 895x939x1731 0.19

Monofásico e grupo à distância. 218kg. 230V
Ciclo de Abatimento: 30Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 30Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

727736
EBFA11E 895x939x1731 4.26

233kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 50Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 50 Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

727907
EBFA11HE 895x939x1731 4.26

Porta de abertura para a esquerda. 227kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 50Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 50 Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

727734
EBFA11UE 895x939x1731 4.26

Lâmpada UV. 233kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 30Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 30Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

Código mm kW
(LxPxA)

727741
EBFA12RE 1250x1092x1730 0.97

Monofásico e grupo à distância. 290kg. 230V
Ciclo de Abatimento: 100Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 70 Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas  

727740
EBFA12E 1250x1092x1730 5.5

320kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 100Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 70 Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

727908
EBFA12HE 1250x1092x1730 5.5

Porta de abertura para a esquerda. 320kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 100Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 70 Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas  

727876
EBFA12URE 1250x1092x1730 5.5

Lâmpada UV. 320kg. 400V
Ciclo de Abatimento: 100Kg de +90ºC até +3ºC em menos de 90 minutos
Ciclo de Congelação: 70 Kg de 90ºC até -18ºC em menos de 4 horas 

72
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Código Descrição

880581 Bancada para abatedor/ congelador 6GN 1/1

880582 Sonda 3 sensores para abatedor/ congelador 

880567 Sonda 3 sensores individuais para abatedor/ congelador 

880566 Sonda 6 sensores para abatedor/ congelador 

880587
Conjunto de 5 guias em aço inox para abatedor/ congelador 
6&10GN 1/1

880588
Conjunto de 5 guias em aço inox para abatedor/ congelador 
10GN 2/1

880564
Base interna para estrutura móvel para abatedor/ congelador 
10GN 1/1

880563
Base interna para estrutura móvel para abatedor/ congelador 
10GN 2/1

880576 4 Rodas para abatedor/ congelador

880579 6 Rodas para abatedor/ congelador 10GN 2/1

880578
4 Rodas para a implementação da torre do abatedor com 
forno

881221
Unidade remota de refrigeração a ar para abatedor/ 
congelador 10GN 1/1 - R452A

881222
Unidade remota de refrigeração a ar para abatedor/ 
congelador 10GN 2/1 - R452A

881226
Unidade remota de refrigeração a água para abatedor/ 
congelador 10GN 1/1 - R452A

881227
Unidade remota de refrigeração a água para abatedor/ 
congelador 10GN 2/1 - R452A

880577
Unidade remota de refrigeração a ar para abatedor/ 
congelador 6GN 1/1 - R452A

880565
Kit de instalação em coluna para forno 6GN 1/1 sobre 
abatedor/ congelador 6GN 1/1  - 100mm altura

880584 Kit de instalação em coluna para forno novo 6GN 1/1 sobre 
abatedor/ congelador anterior 30 kg - 100mm altura

880586 Kit de instalação em coluna para forno anterior 6GN 1/1 sobre 
novo abatedor/ congelador 6GN 1/1 - 100mm altura

880589 4 Rodas ajustáveis para abatedor/ congelador

ACESSÓRIOS

SKYLINE CHILLS

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
SKYDUO

KIT PARA DETERGENTE LIQUIDO

Código

922748
DUOK

Medidas: 201x150x61 mm. 7kg.

NOTA: O Sistema de Comunicação SKYDUO está disponível para Fornos SkyLine 
PremiumS com os Abatedores SkyLine ChillS 

Código

922618 
EXCOKDERI

Medidas: 257x224x100 mm. 3.5 kg

Código Descrição

0S2394 Caixa de pastilhas Skyclean (50 unidades) 

0S2392 Detergente em pó Skyclean (100 saquetas)

92
26

18

O PremiumS e ChillS comunicam entre si as operações em ambas as 
direções, permitindo uma solução exclusiva para a SkyLine.
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Porque um bom vinho 
merece qualidade!

Linha vinoteca Electrolux
Garrafeiras exclusivamente concebidas para respeitar o seu vinho

"O vinho é uma parte essencial da experiência que oferecemos aos nossos clientes. 
Nós não precisamos apenas de um lugar para armazenar os nossos vinhos. 
Nós queremos conservar a sua personalidade. Ideal seria uma garrafeira onde 
pudéssemos manter diferentes vinhos, com a temperatura adequada a cada um 
e conseguíssemos libertar o seu pleno sabor, durante todo o ano!"

A Electrolux Professional pretende fazer 
uma diferença positiva na vida das pessoas 
e no nosso planeta, pretendo ser a melhor 
empesa de equipamentos do mundo. 
É ambiciosa no que pretende alcançar, 
no futuro próximo, reduzir a sua pegada 
ecológica em 50% e aumentar a eficiência 
do material. 
A estrutura geral de sustentabilidade da 
Electrolux é baseada em três áreas: 
- melhores soluções
- melhores operações
- melhor sociedade
Melhores Soluções diz respeito a fornecer 
produtos e serviços que possibilitem 
aos consumidores viverem uma vida 
melhor, enquanto poupam energia, água e 
recursos.
Melhores Operações refere-se ao modo 
como os processos são feitos os quais 
fornecem um alicerce seguro, eficiente e 
ético para as nossas pessoas conseguirem 
fazer a diferença no mundo.
Melhor Sociedade significa que onde quer 
que estejamos no mundo, a Electrolux tenta 
ajudar a construir uma melhor sociedade 
através do fortalecimento das relações 
entre os consumidores e fornecedores. 
Lutar contra a mudança climática, através 
da redução dos gases com efeito de estufa, 
está entre os maiores e mais graves 
desafios que a sociedade está a enfrentar.
Deste modo, Melhores Soluções significa 
repensar os produtos para os fazer 
melhores, não só para os consumidores 
como também para o planeta. 
Considerando que o maior impacto 
ambiental ocorre quando a energia é 
consumida durante a utilização dos 
equipamentos, as melhores oportunidades 
para melhorar estão em tornar a utilização 
mais sustentável.

REFRIGERAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE
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Porque um bom vinho 
merece qualidade!

Linha vinoteca Electrolux
Garrafeiras exclusivamente concebidas para respeitar o seu vinho

"O vinho é uma parte essencial da experiência que oferecemos aos nossos clientes. 
Nós não precisamos apenas de um lugar para armazenar os nossos vinhos. 
Nós queremos conservar a sua personalidade. Ideal seria uma garrafeira onde 
pudéssemos manter diferentes vinhos, com a temperatura adequada a cada um 
e conseguíssemos libertar o seu pleno sabor, durante todo o ano!"



LINHA VINOTECA 

Código mm kg kW €
Modelo (LxPxA)
720000
WC50BK1Z

595x562x820 47 0.10 1.045,00

+6ºC a +18ºC. Em aço pintado preto, com porta de vidro e iluminação. Porta 
de vidro com proteção UV e área de armazenamento escura para não 
danificar os vinhos. Possui prateleiras de madeira removíveis e ajustáveis 
que permitem posicionamentos diferentes das garrafas (vertical ou 
horizontal). Capacidade: 50 Garrafas (750ml). 220V

− Todos os modelos desta gama possuem
acabamentos e materiais de qualidade superior que
garantem durabilidade e estética;

− Temperatura estável, sem oscilações;
− Nível de escuridão e proteção UV adequados para

evitar descolorações e alterações de sabor do vinho;
− Com baixos níveis de vibração que previnem uma

deterioração precoce do vinho;
− Com um sistema de ventilação inteligente que

garante o controlo da humidade e filtros de carvão
ativo* que eliminam odores;

− Isolamento isento de CFC e HCFC;
− Refrigerante ecológico R600a, no circuito de

refrigeração;
− Display de temperatura LED digital;
− Porta de vidro triplo com bloqueio de segurança.

GARRAFEIRAS

REFRIGERAÇÃO

720002
WC170BKMZ

595x595x1850 83 0.20 2.127,00

+5ºC a +22ºC. Em aço pintado preto, com porta de vidro e iluminação. Porta 
de vidro com proteção UV e área de armazenamento escura para não 
danificar os vinhos. Possui prateleiras de madeira removíveis e ajustáveis 
que permitem posicionamentos diferentes das garrafas (vertical ou 
horizontal). Capacidade: 170 Garrafas (750ml). 240V

720003
WC170SSMZ

595x595x1850 83 0.20 2.282,00

+5ºC a +22ºC. Em aço inoxidável, com porta de vidro e iluminação. Porta de 
vidro com proteção UV e área de armazenamento escura para não danificar 
os vinhos. Possui prateleiras de madeira removíveis e ajustáveis que 
permitem posicionamentos diferentes das garrafas (vertical ou horizontal). 
Capacidade: 170 Garrafas (750ml). 240V

720004
WC300BKMZ

700x630x1910 110 0.16 2.596,00

+7ºC a +19ºC. Em aço pintado preto, com porta de vidro e iluminação. 
Porta de vidro com proteção UV e área de armazenamento escura para não 
danificar os vinhos. Possui prateleiras de madeira removíveis e ajustáveis 
que permitem posicionamentos diferentes das garrafas (vertical ou 
horizontal). Capacidade: 300 Garrafas (750ml). 220V

720005
WC300P1Z

700x630x1910 110 0.16 2.336,00

+10ºC a +14ºC. Em aço pintado preto, com porta opaca. Área de 
armazenamento escura para não danificar os vinhos. Possui prateleiras de 
madeira removíveis e ajustáveis que permitem posicionamento diferente 
das garrafas (vertical ou horizontal). Capacidade: 300 Garrafas (750ml). 
220V

*Os filtros de carvão ativo estão apenas disponíveis nos modelos de grande capacidade.

720000

720003 720005
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LINHA VINOTECA 

Código mm kg kW €
Modelo (LxPxA)
720000
WC50BK1Z

595x562x820 47 0.10 1.045,00

+6ºC a +18ºC. Em aço pintado preto, com porta de vidro e iluminação. Porta 
de vidro com proteção UV e área de armazenamento escura para não 
danificar os vinhos. Possui prateleiras de madeira removíveis e ajustáveis 
que permitem posicionamentos diferentes das garrafas (vertical ou 
horizontal). Capacidade: 50 Garrafas (750ml). 220V

− Todos os modelos desta gama possuem
acabamentos e materiais de qualidade superior que
garantem durabilidade e estética;

− Temperatura estável, sem oscilações;
− Nível de escuridão e proteção UV adequados para

evitar descolorações e alterações de sabor do vinho;
− Com baixos níveis de vibração que previnem uma

deterioração precoce do vinho;
− Com um sistema de ventilação inteligente que

garante o controlo da humidade e filtros de carvão
ativo* que eliminam odores;

− Isolamento isento de CFC e HCFC;
− Refrigerante ecológico R600a, no circuito de

refrigeração;
− Display de temperatura LED digital;
− Porta de vidro triplo com bloqueio de segurança.

GARRAFEIRAS

REFRIGERAÇÃO

720002
WC170BKMZ

595x595x1850 83 0.20 2.127,00

+5ºC a +22ºC. Em aço pintado preto, com porta de vidro e iluminação. Porta 
de vidro com proteção UV e área de armazenamento escura para não 
danificar os vinhos. Possui prateleiras de madeira removíveis e ajustáveis 
que permitem posicionamentos diferentes das garrafas (vertical ou 
horizontal). Capacidade: 170 Garrafas (750ml). 240V

720003
WC170SSMZ

595x595x1850 83 0.20 2.282,00

+5ºC a +22ºC. Em aço inoxidável, com porta de vidro e iluminação. Porta de 
vidro com proteção UV e área de armazenamento escura para não danificar 
os vinhos. Possui prateleiras de madeira removíveis e ajustáveis que 
permitem posicionamentos diferentes das garrafas (vertical ou horizontal). 
Capacidade: 170 Garrafas (750ml). 240V

720004
WC300BKMZ

700x630x1910 110 0.16 2.596,00

+7ºC a +19ºC. Em aço pintado preto, com porta de vidro e iluminação. 
Porta de vidro com proteção UV e área de armazenamento escura para não 
danificar os vinhos. Possui prateleiras de madeira removíveis e ajustáveis 
que permitem posicionamentos diferentes das garrafas (vertical ou 
horizontal). Capacidade: 300 Garrafas (750ml). 220V

720005
WC300P1Z

700x630x1910 110 0.16 2.336,00

+10ºC a +14ºC. Em aço pintado preto, com porta opaca. Área de 
armazenamento escura para não danificar os vinhos. Possui prateleiras de 
madeira removíveis e ajustáveis que permitem posicionamento diferente 
das garrafas (vertical ou horizontal). Capacidade: 300 Garrafas (750ml). 
220V

*Os filtros de carvão ativo estão apenas disponíveis nos modelos de grande capacidade.

720000

720003 720005

ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO

SOB BANCADA 160 LITROS
CONSERVAÇÃO

SOB BANCADA 160 LITROS
CONGELAÇÃO

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727046
RUCR16W1 600x637x850 38,25 0,13

+2ºC a +10ºC. 1 porta opaca. Branco. Ventilado/Digital. AISI 430.  230V

727030
RUCR16X1 600x637x850 38,25 0,13

+2ºC a +10ºC. 1 porta opaca. Aço inoxidável. Cinza. Ventilado/Digital. AISI 430. 
230V

727047
RUCR16W1V 600x637x850 45 0,15

+2ºC a +10ºC. 1 porta de vidro. Branco. Ventilado/Digital. AISI 430. 230V

727031
RUCR16G1V 600x637x850 45 0,15

+2ºC a +10ºC. 1 porta de vidro. Cinza. Ventilado/Digital. AISI 430. 230V

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727222
RUCF16W1C 598x618x825 38,25 0,17

-15ºC a -20ºC. 1 porta opaca. Branco. Ventilado/Digital. AISI 430. 230V

727228
RUCF16X1C 598x618x825 38,25 0,17

-15ºC a -20ºC. 1 porta opaca. Aço inoxidável. Cinza. Ventilado/Digital. AISI 430. 
230V

- Interior em poliestireno de elevado impacto com 
isolamento de 30 mm, para os modelos de conservação,      
e de 55 mm para os modelos de congelação.

- Interior com cantos arredondados.
- Porta com junta removível tipo “balão”.
- Unidade de refrigeração embutida.
- Descongelação automática.
- Evaporação automática da água de descongelação.
- Controlo eletromecânico.
- Visor externo digital da temperatura .
- Luz interna.
- Isento de CFC e HCFC.
- Gás R134a no circuito de refrigeração.
- Gás em espuma: Ciclopentano.
- Proteção à água IP23.
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ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO

400 LITROS
CONSERVAÇÃO

400 LITROS
CONGELAÇÃO

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

730191
R04PVFW 700x620x1645 75 0,17

0ºC a +10ºC. 1 porta. Branco. Ventilado/Mecânico. AISI 430. 230V

730188
R04PVF4 700x620x1755 75 0,17

0ºC a +10ºC. 1 porta. Aço Inox. Ventilado/Digital. AISI 430. 230V

730046
R04PVG4 700x620x1755 85 0,19

0ºC a +10ºC. 1 porta vidro. Aço Inox. Ventilado/Digital. AISI 430. 230V

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

730193
R04FSFW 700x620x1645 75 0,51

-15ºC a -24ºC. 1 porta. Aço pintado branco. Estático/Mecânico. AISI 430. 230V

730189
R04FSF4 700x620x1755 77 0,53

-15ºC a -24ºC. 1 porta. Aço Inox. Estático/Digital. AISI 430. 230V

- Interior branco em poliestireno de elevado impacto com 
isolamento de 45 mm, nos modelos de conservação e 
congelação.

- Interior com cantos arredondados.
- Unidade de refrigeração embutida.
- Descongelação automática.
- Evaporação automática da água de descongelação.
- Controlo digital e visor da temperatura.
- Luz interna.
- Isolamento isento de CFC, HFC e HCFC.
- Gás R134a no circuito de refrigeração.
- Porta com dobradiça à direita, reversível no local.
- 2 pés frontais e 2 rodas posteriores.
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ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

730900
R04P6SRB 700x620x1640 89 0,21

+4ºC a +19ºC. Aço pintado preto. 1 porta vidro fumado. Prateleiras em 5 zonas, 
com temperaturas distintas, para vários tipos de vinho. Estático/Mecânico. 
Capacidade: 114 Garrafas (750ml) na posição vertical e 211 na horizontal. 230V

730901
R04P6SWB 700x620x1640 89 0,21

+4ºC a +19ºC. Aço pintado preto. 1 porta vidro fumado. prateleiras de madeira. 
Prateleiras em 5 zonas, com temperaturas distintas, para vários tipos de vinho. 
Estático/Mecânico. Capacidade: 114 Garrafas (750ml) na posição vertical e 211 
na horizontal.

- Interior cinzento em poliestireno de elevado impacto com 
isolamento de 45 mm.

- Interior com cantos arredondados.
- Porta com dobradiça à direita, reversível no local.
- Unidade de refrigeração embutida.
- Descongelação automática.
- Painel controlo preto.
- Controlo eletromecânico.
- Luz interna.
- Isolamento isento de CFC, HFC e HCFC.
- Gás R134a no circuito de refrigeração.

400 LITROS
VINHO

73
09

00
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Desempenho

ecostore Premium 
A próxima geração 
de frigoríficos de 
electrónica digital 
avançada.

ecostore Touch 
Écran digital 
inovador para 
controlo sem 
preocupações.

ecostore
Controlo digital 
intuitivo e concepção 
higiénica.  

Frigorífico eficiente  
significa menor consumo de energia 
e maiores poupanças

ecostore

A gama superior em frigoríficos garante melhor performance e 
eficiência energética. 

Eficiência
Os armários ecostore da Electrolux 
utilizam até 65% menos de energia 
que os armários standard.

Os frigoríficos da Electrolux são 
a solução perfeita para a melhor 
preservação da sua comida.

Capacidade
Os armários Electrolux fornecem, em 
média, 50 litros mais de espaço 
disponível, comparativamente com os 
armários equivalentes no mercados.
Os melhores da sua categoria!



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

350
kWh/annum

5 40°C-40% 503 L 0 L
2015/1094-I

 A

frigoríficos com poupança de energia  euro/ano

poupança de 
energia* até 
830 €/ano
(congelador)
300 €/ano

(frigorífico)

Rotulados: eficiente e elevado 
desempenho
Manter o cliente sempre em mente.
A etiqueta energética europeia pode 
realmente fazer a diferença quando se trata 
dos proprietários dos restaurantes 
escolherem conscientemente o seu frigorífico 
ou congelador ideal com informação objetiva 
à sua disposição (consumo de energia, 
volume líquido, condições de trabalho).

*  

Classe energética e consumo anual.  
Mostra o consumo elétrico que o equipamento 
utiliza durante o ano, ajudando-o no orçamento 
das suas despesas com a energia.

O volume líquido permite-lhe escolher melhor 
o número e o tipo de equipamentos a comprar. 

Os dados na etiqueta são agora calculados de 
acordo com uma metodologia standard e fornece 
o espaço real útil para o armazenamento dos 
alimentos. 

Temperatura das 
condições de 
trabalho (ºC)
Humidade (%)

CongeladorFrigorífico

A etiqueta indica a capacidade do equipamento para preservar 
corretamente os alimentos enquanto trabalha em diferentes 
condições ambientais.

A etiqueta mostrará:

  5:  “serviço pesado”: trabalha a uma temperatura ambiente de 
40ºC e 40% de humidade 

  4:  

  3:  

A 350
kWh/ano

 503 L 0 L

5 40°C-40%

Classe de eficiência energética

Poupanças entre 
classe A e G 

(€/ano)*

A B C D E F G

Custo de energia (€/ano)*

Armário congelador 124 207 290 415 622 705 954 830

Armário frigorífico 45 75 106 151 226 256 347 300

 
 

DENMARK
GO’ENERGIMÆRK 
The Danish Energy 
Saving Label

THE NETHERLANDS
EIA  (Energy Investment  
Allowance)

GREAT BRITAIN 
ECA (Enhanced  
Capital Allowance)

A etiqueta está de acordo com o regulamento delegado (UE) 
2015/1094 da comissão de 5 de maio de 2015.

poupanças potenciais baseadas nos dados da Diretiva Europeia Ecodesign e obtidas comparando 
frigoríficos e congeladores da classe G com armários equivalentes da classe A (custo de energia de 
0,21€/kWh e peso líquido de 503lt).

“serviço normal”: trabalha a uma temperatura ambiente de 
30ºC e 55% de humidade 
“serviço leve”: trabalha a uma temperatura ambiente de 
25ºC e 60% de humidade  



ecostoreHP Touch
Eficiência de Topo

Eficiência de Topo

740 mm

740 mm

885 mm

885 mm

20
80

 m
m

20
80

 m
m

► Frigoríficos certificados como 
Classe A em condições de 
trabalho de “serviço pesado” 
(40ºC-40% hum), com base na 
Diretiva Europeia Ecodesign.

Isolamento em ciclopentano       
90 mm.

Painel táctil LCD com entrada USB.

Capacidade de armazenamento 
de 670/1430 5 litros.

Relógio de controlo da congelação 
(com 4 sondas para otimizar a 
frequência e a duração da 
descongelação).

Luz LED interior.

Estrutura de porta aquecida 
inteligente.

Fornecido com sistema Optiflow 
(para a melhor uniformidade de 
temperatura em quaisquer 
condições de carga).

Frigoríficos certificados como 
Classe A em condições de 
trabalho de “serviço pesado” 
(40ºC-40% hum), com base na 
Diretiva Europeia Ecodesign.

Isolamento em ciclopentano       
90 mm.

Capacidade de armazenamento 
de 670/1430 litros.

Relógio de controlo da congelação 
(com 4 sondas para otimizar a 
frequência e a duração da 
descongelação).

Condensador isento de limpeza, 
nos frigoríficos.

Luz LED interior.

Estrutura de porta aquecida 
inteligente.

Fornecido com sistema Optiflow 
(para a melhor uniformidade de 
temperatura em quaisquer 
condições de carga).

Evaporador oculto.

Câmara com borracha tripla   
(para melhor isolamento).

Totalmente em A304              
(interna e externamente).

4 grelhas Rilsan (para modelos de   
1 porta).

Versão R290 disponível.

Preparado para instalação em 
plinto; rodas/pés marinhos 
disponíveis como acessórios.

Proteção à água IPX5, em toda      
a parte frontal.

Temperatura de trabalho para 
modelos de porta completa:            
a +43ºC.

Temperatura de trabalho para 
modelos de porta de vidro:              
a +32ºC.

Evaporador oculto.

Câmara com borracha tripla   
(para melhor isolamento).

Totalmente em A304 (interna e 
externamente).

4 grelhas em A304                      
(para modelos de 1 porta).

Versão R290 disponível.

Preparado para instalação em 
plinto; rodas/pés marinhos 
disponíveis como acessórios.

Proteção à água IPX5, em toda a 
parte frontal.

Temperatura de trabalho para 
modelos de porta completa:            
a +43ºC.
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

350
kWh/annum

5 40°C-40% 503 L 0 L
2015/1094-I

 A

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A
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350
kWh/annum

5 40°C-40% 503 L 0 L
2015/1094-I

 A

A etiqueta está de 
acordo com o 
regulamento 
delegado (UE) 
2015/1094 da 
comissão de 5 de 
maio de 2015.

 

A etiqueta está de 
acordo com o 
regulamento 
delegado (UE) 
2015/1094 da 
comissão de 5 de 
maio de 2015.

 

ecostoreHP Premium

ecostore
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ecostore Premium

ecostore

710 mm

837 mm

20
50

 m
m

710 mm

837 mm

20
50

 m
m

► Isolamento em ciclopentano 75 mm.

Painel táctil LCD com entrada USB.

Capacidade de armazenamento de 
670/1430 litros.

Relógio de controlo da congelação 
(com 4 sondas para otimizar a 
frequência e a duração da 
descongelação).

Luz LED interior.

Estrutura de porta aquecida inteligente.

Fornecido com sistema Optiflow      
(para a melhor uniformidade de 
temperatura em quaisquer condições de 
carga).

Evaporador oculto.

Câmara com borracha tripla            
(para melhor isolamento).

Totalmente em A304                       
(interna e externamente).

4 grelhas em A304                               
(para modelos de 1 porta).

Versão R290 disponível.

Preparado para instalação em plinto; 
rodas/pés marinhos disponíveis como 
acessórios.

Proteção à água IPX5, em toda a parte 
frontal.

Temperatura de trabalho para modelos 
de porta completa: a +43ºC.

Isolamento em ciclopentano 75 mm.

Capacidade de armazenamento de 
670/1430 litros.

Relógio de controlo da congelação 
(com 4 sondas para otimizar a 
frequência e a duração da 
descongelação).

Condensador isento de limpeza, nos 
frigoríficos.

Luz LED interior.

Estrutura de porta aquecida inteligente.

Fornecido com sistema Optiflow      
(para a melhor uniformidade de 
temperatura em quaisquer condições de 
carga).

Evaporador oculto.

Câmara com borracha tripla            
(para melhor isolamento).

Totalmente em A304                       
(interna e externamente).

4 grelhas Rilsan                                    
(para modelos de 1 porta).

Versão R290 disponível.

Preparado para instalação em plinto; 
rodas/pés marinhos disponíveis como 
acessórios.

Proteção à água IPX5, em toda a parte 
frontal.

Temperatura de trabalho para modelos 
de porta completa: a +43ºC.

Temperatura de trabalho para modelos 
de porta de vidro: a +32ºC.

Isolamento em ciclopentano 75 mm.

Interior e exterior em A304 exceto painel 
inferior e posterior (modelos disponíveis 
com interior e exterior em A430).

Painel posterior em aço galvanizado.

Capacidade de armazenamento de 
670/1430 litros.

Descongelação automática.

Condensador isento de limpeza, nos 
frigoríficos.

Evaporador oculto.

Câmara com borracha tripla             
(para melhor isolamento).

3 grelhas Rilsan                                     
(para modelos de 1 porta).

Preparado para instalação em plinto; 
rodas/pés marinhos disponíveis como 
acessórios.

Temperatura de trabalho para modelos 
de porta completa: a +43ºC.

Temperatura de trabalho para modelos 
de porta de vidro: a +32ºC.

0/+6ºC temperatura de trabalho para 
frigoríficos.
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ecostore Touch
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ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO

ECOSTORE TOUCH
670 LITROS

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727635
EST71FRCHP 740x861x2080 106 0,22

670 litros. -2ºC a - 10ºC. 1 porta. Écran Táctil. Classe Energética A. Classe 
Climática 5. AISI 304. 230V

(*) Valores de poupança anual estimados

*
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Com os armários Ecostore da Electrolux pode 
diminuir a sua fatura de eletricidade em 80% e 
economizar até 830€/ ano, utilizando só 350 kWh 
num único ano!*

Espuma em Ciclopentano livre de HFC, 
HCFC E CFC
Os frigoríficos e congeladores da Electrolux são isolados 
com espuma de ciclopentano, um hidrocarboneto (HC) que 
não prejudica a camada de ozono, previne o efeito estufa e 
assegura melhor desempenho. (Após 42 dias de produção, 
a espuma tradicional torna-se 18% menos eficiente que a 
espuma de ciclopentano).

Economize até 830€/ano*
De acordo com a legislação UE sobre a rotulagem de dados, 
existe uma poupança de 830€/ano quando se compara um 
armário frigorífico Ecostore da Electrolux classe A com um 
armário equivalente da classe G*.

80% de Poupanças Totais
Os armários Ecostore da Electrolux utilizam até 80% 
menos de energia que os armários standard graças à 
perfeita combinação de várias características inovadoras.

Optiflow;

Tipo de isolamento reduz a condensação e minimizando 
a perda de energia;

Componentes altamente eficientes;

Gás refrigerador natural R290 e R600 (hydrocarboneto) 

Controlo da congelação.
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72
72

86

ECOSTORE 
1430 LITROS

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727282
REX142FR 1441x835x2050 210 0,33

1430 Litros. -2ºC a +10ºC. 2 portas. AISI 304. 230V

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727286
REX142FF 1441x837x2050 210 0,83

1430 Litros. -22ºC a -15ºC. 2 portas. AISI 304. 230V

Conservação

Congelação

Outros modelos disponíveis  sob consulta.

72
72

72

ECOSTORE 
670 LITROS

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727272
REX71FR 710x835x2050 106 0,21

670 Litros. 1 porta. -2ºC a +10ºC. AISI 304. 230V

727633
ESP71FRCA 740x885x2080 106 0,24

670 litros. -2ºC a - 10ºC. 1 porta. Classe Energética A. Classe Climática 5. AISI 304. 
230V

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727276
REX71FF 710x837x2050 106 0,61

670 Litros. 1 porta. -22ºC a - 15ºC. AISI 304. 230V

Conservação

Congelação

Outros modelos disponíveis  sob consulta.

ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727247
ESP71FR

710x835x2050 106 0,23

670 Litros. -2ºC a +10ºC. 1 porta. AISI 304. 230V

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727253
ESP71FF

710x835x2050. 106 0,54

670 Litros. -15ºC a -22ºC. 1 porta. AISI 304. 230V

72
72

47

72
72

65

ECOSTORE PREMIUM 
670 LITROS

ECOSTORE PREMIUM 
1430 LITROS

Conservação

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727261
ESP142FR

1441x835x2050 210 0,34

1430 Litros. -2ºC a +10ºC. 2 portas. AISI 304. 230V

Conservação

Congelação

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727265
ESP142FF

1441x835x2050 170 0,94

1430 Litros.-20ºC a -15ºC. 2 portas de vidro. AISI 304. 230V.

Congelação

Outros modelos disponíveis  sob consulta.

Outros modelos disponíveis  sob consulta.

(*) Valores de poupança anual estimados

Versão 1.1 - 2019.09.16 117www.professional.electrolux.com

REFRIGERAÇÃO



Característica standard em todos os modelos

Fechadura de porta frontal
Fornece segurança adicional

Recipientes GN 1/1
Armários prostore 500 têm 
capacidade para um recipiente GN 1/1 
por grelha

Recipientes GN 2/1
Armários prostore 800 têm 
capacidade para dois recipientes GN 
1/1 por grelha

Pedal de pé
Para operações fáceis e rápidas 
com as mãos ocupadas

700 mm profundidade
Perfeitamente alinhado com o estilo da 
sua cozinha, com as mesas e bancadas 
refrigeradas da Electrolux Professional

Paredes isoladas com 65mm espessura
E o desenho melhorado da borracha 
assegura baixo consumo de energia

prostore
Desempenho de topo com apenas 700 mm de profundidade

Característica standard nos modelos 500 Característica standard nos modelos selecionados

Luz LED interior
LED é o tipo de luz com o mais 

baixo consumo de energia

Evaporador oculto
Para máxima capacidade 

interior

Proteção à água IPX5
Toda a superfície frontal é à 

prova de água

Cook&Chill
Prostore 500 é compatível 
com a solução Cook&Chill 

10 GN 1/1

Removível
Junta ampla com perfil de 

“balão”, com área de 
isolamento tripla, fornece 
uma excelente secagem 

enquanto reduz a 
dispersão de calor

 

 

Característica standard nos modelos 800



Característica standard em todos os modelos

Fechadura de porta frontal
Fornece segurança adicional

Recipientes GN 1/1
Armários prostore 500 têm 
capacidade para um recipiente GN 1/1 
por grelha

Recipientes GN 2/1
Armários prostore 800 têm 
capacidade para dois recipientes GN 
1/1 por grelha

Pedal de pé
Para operações fáceis e rápidas 
com as mãos ocupadas

700 mm profundidade
Perfeitamente alinhado com o estilo da 
sua cozinha, com as mesas e bancadas 
refrigeradas da Electrolux Professional

Paredes isoladas com 65mm espessura
E o desenho melhorado da borracha 
assegura baixo consumo de energia

prostore
Desempenho de topo com apenas 700 mm de profundidade

Característica standard nos modelos 500 Característica standard nos modelos selecionados

Luz LED interior
LED é o tipo de luz com o mais 

baixo consumo de energia

Evaporador oculto
Para máxima capacidade 

interior

Proteção à água IPX5
Toda a superfície frontal é à 

prova de água

Cook&Chill
Prostore 500 é compatível 
com a solução Cook&Chill 

10 GN 1/1

Removível
Junta ampla com perfil de 

“balão”, com área de 
isolamento tripla, fornece 
uma excelente secagem 

enquanto reduz a 
dispersão de calor

 

 

Característica standard nos modelos 800



Armário refrigerado
com desempenho superior,
só com 700 mm de profundidade

prostore

A nova geração, oferece capacidade inigualável, aumento de 
eficiência energética e operação silenciosa.

Eficiência
55% a menos no consumo de energia*
o prostore garante custos operacionais 
inferiores e respeita o ambiente. Assegura 
um desempenho excelente e uma duração 
superior devido à utilização do gás 
refrigerante natural R290 e à espuma 
isoladora de Ciclopentano. 

Capacidade
Até 65 litros a mais de espaço*
O novo prostore fornece a mais 
elevada capacidade no mercado.
Adicionalmente, a sua profundidade 
de 700mm adequa-se com mesas e 
bancadas refrigeradas otimizando a 
sua linha de cozinha.

prostore 500 & 800
perfeitamente alinhados na sua 
cozinha com a linha de mesas e 
bancadas refrigeradas da 
Electrolux Professional.

Operação Silenciosa
50% menos de nível de ruído percebido* 
Concebido para uma cozinha tão perfeita 
como uma biblioteca.
O prostore garante um melhor ambiente de 
trabalho.

*comparado com armários frigoríficos equivalentes.
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ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO

69
12

48
69

12
41

PROSTORE 500

PROSTORE 800

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

691241
PS06R1F 900x700x2040 140 0,27

720 Litros. 0ºC a +10ºC. 1 porta. AISI 304. 230V

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

691317
PS09F1F 900x700x2040 110 0,58

720 Litros. -15ºC a 22ºC. 1 Porta. AISI 304. 230V

Conservação

Congelação

Outros modelos disponíveis  sob consulta.

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

691199
PS04R1F      600x700x2040 104 0,20

470 Litros. 1 porta. 0ºC a +10ºC. AISI 304. 230V

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

691248
PS04F1F 600x700x2040 104 0,53

470 Litros. 1 porta. -15ºC a -22ºC. AISI 304. 230V

Conservação

Congelação

Outros modelos disponíveis  sob consulta.

- Construído em aço inoxidável AISI 304 com painel exterior 
inferior em material anti-corrosivo; luz LED interior; fecho 
automático. 

- Amplo visor digital apresentando o botão de seleção de 
humidade (3 níveis predefinidos), temperatura da câmara e 
suas definições, e o ciclo rápido de congelação. 

- De acordo com o controlo de HACCP com alarmes e histórico. 
- Controlo visual da congelação apenas quando requerido com 

evaporação automática da água da descongelação.
- Fluxo de ar otimizado fornece uma distribuição uniforme da 

temperatura em todas as grelhas. 
- Equipado com isolamento de espuma de poliuretano com 65 

mm de espessura. 
- Porta reversível no local, com microinterruptor para desligar 

a ventoinha quando a porta está aberta.
- Evaporador oculto para garantir elevada capacidade de 

armazenamento e menores problemas de corrosão.
- Unidade de refrigeração embutida.
- Gás R134a no circuito de refrigeração, gás ciclopentano em 

espuma; isento de CFC e HCFC.
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Otimize o espaço 
da sua cozinha

 

700 mm de profundidade:
Prostore ajusta-se com mesas 
e bancadas refrigeradas

o complemento inteligente  
para o sistema Cook&Chill

Transfira facilmente o suporte de 
tabuleiros gastronorm móvel do forno 
para o abatedor e depois para o 
interior do armário refrigerado.

700 mm
profundidade

700 mm
profundidade

Prostore 500 e 800  Duas boas razões

Prostore 500:
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até 480 
€/ano

poupança
 energética*

BANCADAS REFRIGERADAS

BANCADAS REFRIGERADAS 
ECOSTORE

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

710001
EH2HBAA 1345x700x900 125 0,25

290 litros. Com tampo. 2 portas. -2ºC a +10ºC. AISI 304. 230V

710028
EH3HBAAA 1799X700X900 145 0,25

440 litros. Com tampo. 3 portas. -2ºC a +10ºC. AISI 304. 230V

710062
EH4HBAAAA 2253x700x900 186 0,25

590 litros. Com tampo. 4 portas. -2ºC a +10ºC. AISI 304. 230V

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

710094 
EH2KBAA 1345x700x900 120 0,49

290 litros. Com tampo. 2 portas. -22ºC a -15ºC. AISI 304. 230V

710099
EH3KBAAA 1799x700x900 135 0,49

440 litros. Com tampo. 3 portas. -22ºC a -15ºC. AISI 304. 230V

Pretende cortar a sua fatura de eletricidade em 80%? 
As bancadas refrigeradas ecostore Premium da 
Electrolux com classificação energética A e classe 
climática 5 consomem apenas 560 kWh por ano. 
Significa uma poupança até 480€ por ano.

Conservação

Congelação

- Mesas refrigeradas com classificações energética A. 
- Uniformidade de temperatura e preservação classificadas 
como 5 (serviço pesado), em condições de trabalho a 40ºC e 
- 40% de humidade. 
- Fabricadas em AISI 304.
- Isolamento: 90mm
- Visor digital da temperatura.
- Descarga automática.
- Livre de CFC e HCFC.
- Gás para isolamento: Ciclopentano.
- Gás R290.

71
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s
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extrA 
capacidade

Precisa de mais armazenamento mas não tem espaço? As bancadas refrigeradas 
ecostore HP dão-lhe em média 50 litros a mais na capacidade de refrigeração 
do que as bancadas equivalentes. 

extrA

50
 litros

Maior e melhor
Armazene mais alimentos e reduza 
custos.
Com 50 litros* extra de 
armazenamento e 700mm de altura, 
o interior engenhosamente 
concebido e as dimensões 
compactas tornam as bancadas 
ecostore HP as melhores da sua 
categoria para o desempenho e 
para os custos operacionais por litro. 

 
 

 

20% a mais de armazenamento do que
as outras bancadas refrigeradas

*  comparadas com as 
bancadas refrigeradas 
de 3 portas equivalentes 
no mercado.



extrA 
capacidade

Precisa de mais armazenamento mas não tem espaço? As bancadas refrigeradas 
ecostore HP dão-lhe em média 50 litros a mais na capacidade de refrigeração 
do que as bancadas equivalentes. 

extrA

50
 litros

Maior e melhor
Armazene mais alimentos e reduza 
custos.
Com 50 litros* extra de 
armazenamento e 700mm de altura, 
o interior engenhosamente 
concebido e as dimensões 
compactas tornam as bancadas 
ecostore HP as melhores da sua 
categoria para o desempenho e 
para os custos operacionais por litro. 

 
 

 

20% a mais de armazenamento do que
as outras bancadas refrigeradas

*  comparadas com as 
bancadas refrigeradas 
de 3 portas equivalentes 
no mercado.

Painel de controle digital permitindo um preciso ajuste 
e controle da temperatura interna

Sistema de arrefecimento de ar forçado garante maior uniformidade 
da tempertaura no contador e excelente conservação do estado dos 
alimentos.

Equipamentos concebidos para utilização em temperaturas 
ambiente até 40ºC.

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

710418
EJ4HBAAAA 2153X700X850 134 0,27

Capacidade Liquida 327.2 litros, -2ºC a + 10ºC, 4 portas, Ventilado/Digital, 
AISI 304, 230V. 
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Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

710406
EJ2HBAA 1245X700X850 94 0,22

Capacidade Liquida 163.6 litros, -2ºC a + 10ºC, 2 portas, Ventilado/Digital, 
AISI 304, 230V.  

71
04

06

Portas internas e externas, painéis frontais e laterais e tampo 
removível com 50 mm de espessura em aço inox AISI 304.

71
04

18
Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

710412
EJ3HBAAA 1699X700X850 114 0,22

Capacidade Liquida 245.4 litros, -2ºC a + 10ºC, 3 portas, Ventilado/Digital, 
AISI 304, 230V.  

71
04

12
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Cumprindo todas as normas CE de construção, os 
Produtores de Gelo da Electrolux Professional são 
equipamentos compactos, ideais para espaços de 
qualquer dimensão, desde cozinhas industriais 
até espaços de snack-bar. 
Construídos com materiais de alta qualidade, com 
os topos e laterais em aço inoxidável AISI 304,  a 
aba plástica ultra-resistente na frente e cuba 
interior em ABS, são completamente automáticos 
na operação. 
Têm o recipiente incluído na versão padrão, os 
braços aspersores são totalmente construídos em 
aço inoxidável AISI 304 e facilmente retirados sem 
necessidade de ferramentas.

PRODUTORES
DE GELO
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PRODUTORES DE GELO

PRODUTORES DE CUBOS DE GELO

21/28 KG

33/46 KG

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

730521
RIMC024SA 345x400x595 28 0,32

21kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 13gr Capacidade do Depósito: 4Kg. 230V

730537
FGC24A 390x460x615 35 0,35

24kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 18gr Capacidade do Depósito: 6Kg. 230V

730523
RIMC029SA 390x460x695 37 0,37

28kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 18gr Capacidade do Depósito: 9Kg. 230V

73
05

21
73

05
25

- Funcionamento totalmente automático.
- Cubos sólidos.
- Exterior em aço inoxidável AISI 304.
- Braços de pulverização removíveis em aço inoxidável.
- Fácil acesso aos principais componentes para uma fácil 
manutenção.
- Tipo de refrigeração: R404a.
- Fiabilidade garantida pela qualidade utilizada nos materiais 
de construção (aba de plástico na parte da frente, parte 
superior e os lados em aço inox AISI 304), pelo produto 
sofisticado e pela tecnologia envolvida no processo.
- Depósito incluído.

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

730543
RIMC038SA 500x580x800 48 0,37

33kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 18gr Capacidade do Depósito: 16Kg. 230V

730525
FGC42A 500x580x800 52 0,45

42kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 18gr Capacidade do Depósito: 16Kg. 230V

730557
RIMC050SA 500x580x910 56 0,5

46kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 18gr Capacidade do Depósito: 25Kg. 230V
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Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

730527
RIMC067SA 738x600x920 77 0,65

65kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 18gr Capacidade do Depósito: 40Kg. 230V

730545
RIMC085SA 738x600x920 86 0,80

80kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 18gr Capacidade do Depósito: 40Kg. 230V

730529
FGC90A 738x600x1130 89 0,85

90kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 18gr Capacidade do Depósito: 55Kg. 230V

730531
RIMC143SA 840x740x1185 113 1,05

130kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 18gr Capacidade do Depósito: 65Kg. 230V

730173*
IMC140AB20 870x790x1847 159 1,40

140kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 7gr Capacidade do Depósito: 200Kg. 230V

730175*
IMC200AB20 870x790x1900 164 1,60

200kg/24h. Refrigeração a ar. Cubo: 7gr Capacidade do Depósito: 200Kg. 230V

73
01

73

PRODUTORES DE GELO

65/280 KG

PRODUTORES DE GELO GRANULADO

73
05

33

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

730533
RIMG094SA 500x660x800 59 0,55

90kg/24h. Refrigeração a ar. Capacidade do Depósito: 20Kg. 230V

730551
RIMG150SA 738x690x1140 85 0,65

150kg/24h. Refrigeração a ar. Capacidade do Depósito: 40Kg. 230V

730210*
IFG280AB20 870x790x1795 157 1,05

280Kg/24h. Refrigeração a ar. Capacidade do Depósito: 200Kg. 230V

730212
IFG510AB35 1250x900x1795 207 1,7

510Kg/24h. Refrigeração a ar. Capacidade do Depósito: 350Kg. 230V

* Depósito adicional

* Depósito adicional
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O sistema Electrolux Professional é um 
sistema universal, utilizado em todo o 
mundo por milhões de utilizadores, sendo 
que as máquinas de lavar louça são uma 
das muitas facetas deste sistema. 

Seguras, fiáveis e simples de usar garantem 
elevados níveis de higiene com baixo 
consumo de energia.

Construídas usando somente componentes 
e materiais de elevada qualidade, as 
máquinas de lavar louça Electrolux 
Professional asseguram uma sanitização 
completa dos talheres, pratos, copos e 
utensílios de cozinha.

O Sistema de Enxaguamento Garantido, 
existente em todas as máquinas de lavar 
louça com HACCP proporcionam um 
enxaguamento perfeito e seguro, pois a 
temperatura e quantidade de água é sempre 
a correta (não depende da rede de água 
exterior). 

Graças ao novo painel de controlo de simples 
utilização e o acesso fácil aos principais 
componentes funcionais, a manutenção e a 
limpeza são rápidas e simples.

LAVAGEM DE LOUÇA
EQUIPAMENTOS DE
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20

75
40
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79

DE BAR

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Cestos/Hora

402079
EGWS 456x495x700 2 30

Modelo S. 1 ciclo de 120 segundos. Cesto quadrado: 40x40cm. 35Kg. 230V

402084
EGWSGC 456x495x700 2 30

Modelo S. 1 ciclo de 120 segundos. Cesto quadrado: 40x40cm.Com bomba de 
esgoto, com bomba dispensadora de detergente e de secante e enxaguamento 
a frio após o ciclo de enxaguamento a quente. 35Kg. 230V

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: (402075, 402079, 402084)
- Cesto quadrado para copos 400x400x150mm
- Suporte (290X90X75mm) para 12 pires 
- Recipiente quadrado (89X113X113mm) para talheres 

MÁQUINA DE LAVAR COPOS 
MODELO S

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Cestos/Hora

402075
EGWXS 436x495x670 2 30

Modelo XS. 1 ciclo de 120 segundos. Cesto quadrado: 35x35 cm e 38x38 cm. 
33kg. 230V

- Para cestos de dimensão 350x350mm até 380x380mm.
- Características elétricas para operação com uma fase 230V 
com um ciclo de lavagem de 120 segundos.
- Pressão e temperatura de enxaguamento garantida pela 
caldeira de pressão.
- O desempenho da lavagem é garantido pela potente bomba 
de lavagem, braço de lavagem pulverizadores e giratórios.
- Porta conta-balançada com isolamento duplo.
- Construção em aço inoxidável 304 inclui a porta, estrutura, 
tanque de lavagem, braços de lavagem e braços de 
enxaguamento.
- Equipada com dispensador de secante e com cabo elétrico 
com tomada Schuko.

MÁQUINA DE LAVAR COPOS 
MODELO XS
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Fácil utilização

Melhor desempenho da classe Elevada durabilidade

Segura e ergonómica
Porta contrabalançada para 
abrir e fechar suavemente.

Higiene excelente
Construção em aço 
inoxidável concebido para 
limpeza fácil e higiene 
perfeita.

Melhor ergonomia de trabalho
Porta e câmara com 
revestimento isolador duplo 
assegura uma operação mais 
silenciosa e uma menor 
dispersão de calor.

Poupança de Tempo
Painel de controlo eletrónico 
com a visualização da 
temperatura para fácil 
monitorização da máquina.
Fácil abertura com pega 
embutida.

Desempenho excepcional
Resultado perfeito graças aos 
braços de enxaguamento 
superiores e inferiores. 
Serve excelentes cervejas frias e 
sanitiza os copos, com um 
programa extra de 
enxaguamento a frio. 

Vida ampla
Construção robusta com 
componentes em aço inoxidável 
pesados.

Novo desenho do cesto
assegura máxima 
capacidade de carga 
e ótimo resultado de 
lavagem.

E-flex
Máquinas 
de lavar louça

Modelos Revestimento duplo S Revestimento duplo XS

Dimensões
externas
(LxPxA)

460x565x715 mm 460x565x635 mm

Abertura de porta 290 mm 210 mm

Múltiplos 
tamanhos de 
cestos

 400x400 mm  
(Ø400 mm)

400x400 mm  
(Ø400 mm)

Braços lavagem Braços de lavagem em aço inoxidável, 
enxaguamento superiores e inferiores, 
giratórios

E-flex
Máquina de lavar louça
Electrónica



STANDARD
SÉRIE EUC

40
01

40

WASH SAFE CONTROL
GREEN & CLEAN

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Pratos/Hora

400140
NUC1 600x610x820 3 540

Caldeira de pressão; (2,5 kW); Dispensador de secante. 47kg. 230V

400141
NUC1DP 600x610x820 3 540

Caldeira de pressão; (2,8 kW); Dispensador de secante. Bomba de esgoto. 
47kg. 230V

400144
NUC3* 600x610x820 5 540

Caldeira de pressão; (4,5 kW); Dispensador de secante. 47kg. 400V

400146
NUC3DP* 600x610x820 5 540

Caldeira de pressão; (4,5 kW); Dispensador de secante. Bomba de esgoto. 
54Kg. 400V

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x cesto para 18 pratos 240 mm. 1x recipiente amarelo para cutelaria.

- Painéis frontais e laterais, porta, painel de controlo e cuba de 
lavagem em aço inoxidável AISI 304.
- Porta com isolamento duplo; cuba de lavagem com cantos 
arredondados; caldeira soldada a inox 304L para proteção 
contra a corrosão.
- Braços (giratórios) e jatos de lavagem em polipropileno, 
fáceis de remover. 
- Bomba de lavagem com “Início Suave” para evitar quebras 
acidentais de pratos/copos.
- Capacidade de 5,8 litros para o ciclo de enxaguamento a 
quente (80-90ºC).
- Controlos eletrónicos com visualização da temperatura.
- Ciclo de auto-limpeza. 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x cesto para 18 pratos 240 mm. 1x recipiente amarelo para cutelaria.

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Pratos/Hora

502025
 EUCAI*

600x612x850 5 720

Green & Clean - Caldeira atmosférica; 3 ciclos de lavagem. Dispensador de 
secante; Bomba de enxaguamento. 62kg. 400V

502033
EUCAIG* 600x612x850 5 720

Green & Clean - Caldeira atmosférica; 3 ciclos de lavagem. Dispensador secante; 
Doseador de detergente; Bomba de esgoto; Bomba de enxaguamento. 68kg. 230V

(*) Ligação elétrica monofásica ou trifásica, convertível no local

- Painés frontais e laterais, porta, cuba de lavagem, filtros do 
tanque e braços de lavagem e enxaguamento em aço inoxidável 
AISI 304.
- Construção com isolamento duplo, incluindo a porta 
contrabalançada.
- Cuba de lavagem com cantos arredondados;  esvaziamento 
automático da caldeira; ciclo de auto-limpeza.
- Bomba de lavagem com “Início Suave” para evitar quebras 
acidentais de pratos/copos.
- Sistema de lavagem com braços de lavagem giratórios, 
grande capacidade da bomba de lavagem e do volume da cuba.
- Capacidade de 12 litros, com bomba de enxaguamento para 
garantir uma temperatura quente de 84ºC, constante no 
enxaguamento. 
- Controlo de lavagem seguro assegura garante um perfeito 
enxaguamento independentemente da pressão da água da rede 
(mínimo 0,5 bar).
- Controlos eletrónicos com visualização da temperatura.
- Sistema de auto-diagnóstico de falhas.

50
20

25

SOB BANCADA
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ECOLÓGICA
Menor consumo de água, 

energia, detergente e secante 
conduz a menores custos 

operacionais e a um menor 
impacto ambiental. 

LIMPA
Melhor da sua classe na 

lavagem e no desempenho 
do enxaguamento com 

total remoção do 
detergente.

SILENCIOSA
Melhor da sua classe em 
termos de baixo nível de 

ruído devido ao isolamento 
duplo das paredes.

SEGURA
Lavagem única . Dispositivo de 
controlo de segurança para um 

exaguamento a uma 
temperatura constante de 84ºC.

máquinas 
lavar louça

green&clean 
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SOB BANCADA

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Pratos/Hora

502037
EUCAIMLG 600x612x850 6,85 216

Medical Line - 3 ciclos de lavagem. Caldeira atmosférica; Dispensador 
de secante; Bomba de esgoto; Dispensador de detergente. Bomba de 
enxaguamento. 68kg. 400V

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x cesto para 48 copos pequenos ou 24 copos. 1x Cesto para 18 pratos 240mm. 
1x Recipiente amarelo para talheres

MEDICAL LINE
GREEN & CLEAN

50
20

40
50

20
37

WINE LINE
GREEN & CLEAN

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Pratos/Hora

502040
EUCAIWL 600x612x850 6,85 720

Wine Line - 3 ciclos de lavagem. Específica para copos de vinho - Caldeira 
atmosférica; Dispensador de secante; Bomba de esgoto; Dispensador de 
detergente; Bomba de enxaguamento. 68kg. 400V

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x cesto para 48 copos pequenos ou 24 copos. 1x cesto para copos de vinho..

Todas as máquinas de lavar louça Electrolux Professional são certificadas pela ETL Sanitização e pela norma DIN10512.
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Ergonómica
•

•

A porta contrabalançada está equipada com molas para suavizar o  
impacto da abertura e do fecho.
Filtros da cuba de lavagem podem ser facilmente removíveis sem ter de 
remover os braços de lavagem e enxaguamento.

Higiene
•

•

•

A cuba de lavagem tem cantos arredondados para evitar sujidades 
escondidas.
Tanto o filtro do tanque como os braços de lavagem/enxaguamento são 
facilmente removíveis para limpeza
O ciclo de limpeza totalmente automático higieniza a câmara de lavagem 
com água quente e depois esvazia completamente a caldeira para evitar a 
proliferação de bactérias quando a máquina não estiver em utilização.

Segurança
•

•

•

•
•
•

Todos os componentes em contato com a água e químicos são feitos em 
aço inoxidável AISI 304 garantem uma operação duradoura.
A caldeira, feita em A304L, é resistente a água clorada e soldada numa 
atmosfera inerte para evitar a contaminação durante o processo de produção.
A mangueira de fornecimento de água tem ligações metálicas para 
suportar a elevada pressão da água e choques acidentais durante a instalação.
Todos os modelos são certificados com IPX4 para proteção à água.
Nível de ruído muito baixo assegura o melhor ambiente de trabalho.
A característica de enxaguamento frio assegura copos frios imediatamente 
após a lavagem. Empurre o botão e a máquina enxaguará primeiro com água 
quente (de 80-90ºC), para garantir uma perfeita higiene, e no enxaguamento 
final é utilizada água fria, entregando copos prontos a utilizar. 

Flexibilidade
•
•

•

•

•

•

•

Três ciclos standard estão disponíveis para lavar qualquer tipo de louça.
Os tempos e as temperaturas dos ciclos de lavagem e de enxaguamento 
podem ser totalmente personalizáveis para alcançar os requisitos específicos 
dos clientes.
A característica "Início Suave" previne danos acidentais aos copos e 
louças, reduzindo a potência dos jatos de água no início do ciclo de lavagem.
A concentração de detergente e secante podem ser definidos diretamente 
através do painel electrónico para obter um resultado perfeito de lavagem em 
quaisquer condições.
Todos os modelos estão pré-peparados para aceitar equipamentos externos de 
dosagem.
Vários tipos de cestos estão disponíveis para se adequarem a cada 
necessidade de lavagem. Soluções específicas para balões, cristais e copos de 
cerveja foram desenvolvidas pelo Departamento de Pesquisa da Electrolux para 
dar resultadas sem manchas.
A caixa eléctrica externa permite a mudança rápida, no local, da ligação 
eléctrica monofásica para trifásica e vice-versa.

Filtros facilmente removíveisPorta contabalançada

Cantos arredondados

Caldeira resistente a água 
clorada

Protecção à água IPX4

Braços de 
lavagem/enxaguamento 
facilmente removíveis

Mangueira de fornecimento 
de água

Painel de controlo

Início suave Solução especial para 
copos de cerveja

O melhor desempenho de sempre 
devido aos seus benefícios 
adicionais



TIPO CAPOTA

CAPOTA MANUAL 
GREEN & CLEAN

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x cesto amarelo para 18 pratos 240 mm; 1x recipiente amarelo para cutelaria.

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Pratos/Hora

505072
NHT8WSG 746x755x1549 9,9 1440

CWS - 3 Ciclos. Descalcificador incorporado. Caldeira atmosférica. Dispensador 
de detergente e secante. Bomba de esgoto. Parede simples. 106kg. 400V

Ligação elétrica monofásica ou trifásica, convertível no local

IP25

indice 
protecção
àgua e
objectos

Enxaguamento garantido 
a 84º e perfeito com 
apenas 2 litros de àgua/
ciclo.

Enxaguamento garantido 
a 84º e perfeito com 
apenas 2 litros de àgua/
ciclo.

CAPOTA MANUAL
COM DESCALCIFICADOR
GREEN & CLEAN

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x cesto amarelo para 18 pratos 240 mm; 1x recipiente amarelo para cutelaria.

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Pratos/Hora

505100
EHT8 746x755x1549 9 1440

3 Ciclos, Dispensador de secante. Caldeira atmosférica. Parede simples. 106kg. 
400V

505084
NHT8DD 746x755x1549 9 1440

3 Ciclos, Dispensador de detergente e secante. Caldeira atmosférica. Parede 
simples. 106kg. 400V

Ligação elétrica monofásica ou trifásica, convertível no local

IP25

indice 
protecção
àgua e
objectos

- Capacidade máxima por hora de 80 cestos ou 1440
pratos (modo alta produtividade) fácil de mudar para
63 cestos ou 1134 pratos (modo sanitização ETL)
pressionando apenas um botão.
- Construção em aço inoxidável 304 na capota (com 
isolamento simples), painéis frontais e laterais, cuba 
de lavagem, filtros da cuba e braços de lavagem e 
enxaguamento.
- Utiliza 2 litros de água limpa por ciclo final de 
enxaguamento.
- Temperatura de 84ºC no enxaguamento e pressão 
garantida pela caldeira atmosférica em AISI 304 e bomba de 
enxaguamento embutida.
- O desempenho da lavagem é garantido por uma bomba 
de lavagem potente (0,8 kW) e pelos braços de lavagem, 
pulverizadores e giratórios, superiores e inferiores.

50
50

71

NHT
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ECOLÓGICO
Poupanças máximas são asseguradas por:
• o baixo consumo de água fresca (2 lt/ciclo)
• o elevado enxaguamento eficiente 

(-33% em custos operacionais, menos água quente 
utilizada)  

• o dispositivo de POUPANÇA DE ENERGIA
• o dispositivo de INEXISTÊNCIA DE CALCÁRIO 

Eficiência, Simplicidade e Desempenho
De acordo com o que pretende de uma máquina, a Electrolux está apta a oferecê-la. 
Sempre com algo extra: eficiência com máxima segurança; fácil utilização juntamente 
com a tecnologia inovadora; desempenho superior combinado com  poupanças na 
água, energia e detergente.

FÁCIL
Visibilidade ótima e operação fácil ambos em instalação de 
canto ou linear devido a:
• a posição angular inovadora do painel de controlo
• o visor LED integrado (nos modelos automáticos)

SEGURO
O melhor da sua categoria em higiene e segurança são 
garantidas por:
• o CONTROLO SEGURO DE LAVAGEM o qual fornece uma 

temperatura constante de 84ºC no enxaguamento, 
assegurando condições de higiene perfeitas e uma 
remoção total do detergente.

·

LIMPO
Resultados de lavagem excelentes de acordo com as 
condições de trabalho graças a:  
• o Sistema de Filtragem CLEAR BLUE
• o circuito de lavagem muito potente
• o formato único dos bocais pulverizadores e 

braços giratórios

sempre com algo extra



EHT
CAPOTA AUTOMÁTICA
GREEN & CLEAN

EHT
CAPOTA MANUAL
GREEN & CLEAN

50
42

51
50

42
58

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Pratos/Hora

504251
EHT8TIL 667x755x1567 9,9 1440

ZERO LIME - 3 Ciclos. Descalcificador automático. CLEAR BLUE - Sistema de 
filtragem. WASH SAFE CONTROL - Indicador de lavagem perfeita. 
Caldeira atmosférica. Capota automática com isolamento duplo. Dispensador de 
secante. Parede simples. 119kg. 400V

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x cesto para 18 pratos 240 mm. 1x cesto para 48 chávenas pequenas/24 chávenas. 2x recipientes 
amarelos para cutelaria.
Ligação elétrica monofásica ou trifásica, convertível no local

- Dispositivo ZERO LIME assegura a remoção total do calcário
da caldeira, dos circuitos hidraúlicos e da câmara de
lavagem permitindo desempenhos definitivos e baixo
consumo de energia graças ao elemento aquecedor de
elevada eficiência.
- Construção em aço inoxidável 304 na capota (com 
isolamento duplo), painéis exteriores, frontais e laterais, 
cuba de lavagem, filtros da cuba e braços de lavagem e 
enxaguamento.
- Utiliza 2 litros de água limpa por ciclo final de 
enxaguamento.
- Temperatura de 84ºC no enxaguamento e pressão 
garantida pela caldeira atmosférica em AISI 304 e bomba de 
enxaguamento embutida.
- O desempenho da lavagem é garantido por uma bomba 
de lavagem potente (0,8 kW) e pelos braços de lavagem, 
pulverizadores e giratórios, superiores e inferiores.

TIPO CAPOTA

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Pratos/Hora

504258
EHT8IG 752x755x1567 9 1440

CLEAR BLUE - 3 Ciclos. Sistema de filtragem. WASH SAFE CONTROL - Indicador 
de lavagem perfeita; Caldeira atmosférica. Capota manual com isolamento duplo. 
Dispensador de detergente e secante. Parede dupla. 117kg. 400V

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x cesto para 18 pratos 240 mm. 1x cesto para 48 chávenas pequenas/24 chávenas. 2x recipientes 
amarelos para cutelaria.
Ligação elétrica monofásica ou trifásica, convertível no local

IP25

indice 
protecção
àgua e
objectos

IP25

indice 
protecção
àgua e
objectos

- Sistema de Filtragem Avançado CLEAR BLUE fornece água
de lavagem limpa e maior detergente ativo assegurando
assim melhores resultados de lavagem e menores custos
de operação.
- A luz do “Wash Safe Control” confirma que todos os itens 
foram devidamente lavados, garantindo a temperatura de 82º 
e pressão durante todo o enxaguamento.

Enxaguamento garantido 
a 84º e perfeito com 
apenas 2 litros de àgua/
ciclo.

Enxaguamento garantido 
a 84º e perfeito com 
apenas 2 litros de àgua/
ciclo.
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green&clean

Código mm Descrição
Modelo (LxPxA)

37402106
TAM6S 660x600x910 Mesa de entrada/saída: NHT E EHT

37402107
TAM12S 1200x600x910 Mesa de entrada/saída: NHT E EHT

MESAS DE ENTRADA / SAÍDA

Código mm Descrição
Modelo (LxPxA)

37402201
TV12DS 1200x740x910 Mesa à direita: NHT

37402202
TV12SS 1200x740x910 Mesa à esquerda: NHT

37402203
PW12R 1200x715x920 Mesa à direita: EHT

37402204
PW12L 1200x715x920 Mesa à esquerda EHT

MESAS DE PRÉ-LAVAGEM

COM ALÇADO PARA SÉRIE NHT E EHT 

SEM ALÇADO PARA SÉRIE NHT E EHT

COM ALÇADO PARA SÉRIE NHT E EHT 

Código mm Descrição
Modelo (LxPxA)

37402104
TSM12DS 1200x740x910 Mesa à direita: NHT 

37402105
TSM12SS 1200x740x910 Mesa à esquerda: NHT 

37402108
PSM12DS 1200x715x920 Mesa à direita: EHT

37402109
PSM12SS 1200x715x920 Mesa à esquerda: EHT

MESAS EM INOX

ACESSÓRIOS PARA MESAS

Código Descrição mm
Kg (LxPxA)

855329
SASH3

Torneira misturadora com chuveiro 
e  bica 5,2 240x740x90

855315
DWAC04

Torneira misturadora com chuveiro 4 300x200x1150

865038
HSAPRE

Torneira de chuveiro misturadora para 
mesas de pré-lavagem com cuba 200x600x100
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ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x cesto de arame para utensílios pequenos, pratos de pizza e tabuleiros. 1x cesto para 18 pratos de 
240 mm. 
2x recipiente amarelo para cutelaria.

MÁQUINAS DE LAVAR UTENSÍLIOS 
E LOUÇA 

Código mm
Modelo (LxPxA)

864051
RBP1T 350x300x250 Bomba de Enxaguamento

867046
WTAC101 535x550x103 Cesto Arame p/ Utensílios

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
PARA MÁQUINA DE LAVAR 
UTENSÍLIOS

50
30

23

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Cestos/Hora

503023
WTU40PDP 642x723x1477 9 65

3 Ciclos; Cuba de paredes duplas e cantos arredondados; Bomba de Esgoto; Caldeira 
de pressão; Ciclo de Auto-Limpeza. Dispensador de secante. 88kg. 400V

503026
WTU40ADPD 642x723x1477 9 65

3 Ciclos; Cuba de paredes duplas e cantos arredondados; Bomba de Esgoto;
Bomba impulsionadora de enxaguamento; Dispensador de secante;
Caldeira atmosférica.; Ciclo de Auto-Limpeza. 97kg. 400V

CARREGAMENTO FRONTAL

Máquina de lavar multifunções, tanto para utensílios de 
cozinha como para pratos.
- Painéis frontais e laterais, cuba de lavagem, filtro da cuba, 
braços de lavagem e enxaguamento, em aço inoxidável AISI 
304.
- Cuba de lavagem com cantos arredondados e capacidade 
para 42 litros.
- Paredes com isolamento duplo e porta contrabalançada com 
paragem dupla.
- Espaço de abertura da porta com 450 mm.
- 3 Ciclos de lavagem.
- Ciclo de auto-limpeza.
- Painel de controlo digital.
- Caldeira de pressão incorporada com função de 
esvaziamento automático.
- Caldeira soldada a inox 304L para proteção contra a 
corrosão.
- Bomba de esgoto.
- Sistema de auto-diagnóstico de erros.
- Preparado para ligações externas de: dispensador de 
detergente, sistema HACCP, dispositivo de gestão de energia.
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Código mm
Modelo (LxPxA)

864182
WTAC25 500x500x110 Cesto especial para recipientes e 

tabuleiros

864001
WTAC93 170x160x90 Kit Integrado HACCP

864192
WTAC83 1351x716x100 Cesto em aço inox para Panelas

864191
WTAC82 688x716x100 Cesto em aço inox para Panelas

ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS 
DE LAVAR PANELAS

MÁQUINAS DE LAVAR PANELAS

50
60

50

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

506050
EPPWEHG 876x900x1991 13

Capacidade de carga: 3xGN 1/1 ou 3 tabuleiros 600x800 mm. Bomba de esgoto; 
Bomba de enxaguamento; Doseador de detergente e secante; Dimensões 
Interiores: 670x710x710; 216kg. 400V

506054
EPPWELG 1552x900x1791 17

Capacidade de carga: 6xGN 1/1. Bomba de esgoto; Bomba de enxaguamento; 
Doseador de detergente e secante; Dimensões Interiores: 1340x710x570. 300kg. 
400V

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
1x cesto em aço inox para panelas 688 mm. 1x cesto extra para recipientes e tabuleiros 

CARREGAMENTO FRONTAL

- Painéis frontais e laterais, cuba de lavagem, filtro da cuba, 
braços de lavagem e enxaguamento, em aço inoxidável AISI 
304.
- Porta com isolamento duplo dividida em duas partes com 
abertura frontal em 180º.
- 4 Ciclos de lavagem.
- Caldeira atmosférica incorporada, caldeira da água isolada 
(10,5kW), capacidade de 18 litros, combinada com a bomba de 
enxaguamento garante uma temperatura de água constante 
no enxaguamento a 84ºC. 
- Caldeira soldada a inox 304L para proteção contra a 
corrosão.
- O “Wash Safe Control” assegura a correta temperatura 
da água e pressão durante a fase de enxaguamento para 
garantir um desempenho perfeito de enxaguamento 
independentemente da pressão da água da rede (mínimo 0,5 
bar).
- Elevada eficiência da válvula de ar (classe A) no circuito de 
entrada de água para de modo a evitar que a água retorne 
para a rede de água em consequência de uma quebra de 
pressão.
- Sistema de auto-diagnóstico de erros.
- Ciclo de auto-limpeza.
- Bomba de esgoto.
- Dispensador de detergente e secante incluídos.
- Preparado para ligações externas de: dispensador de 
detergente automático, dispositivo de gestão de energia.
- Carregamento frontal.
- Proteção à água IPX5.
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA 
DE CESTO ARRASTADO

As soluções da Electrolux Professional 
conjugam perfeitamente as necessidades 
dos consumidores, incluindo as áreas 
de segurança, eficiência de custo e 
sustentabilidade. 
Os equipamentos são os melhores em 
termos de qualidade / durabilidade, com 
baixos custos operacionais. 
- Todas as fábricas da Electrolux 
Professional estão certificadas pelo ISO 
14001.
- As soluções da Electrolux Professional são 
concebidas para baixo consumo de água, 
energia, detergente e baixas emissões para 
o meio ambiente.
- As soluções da Electrolux Professional 
estão em conformidade com ROHS e 
REACH e são 95% recicláveis.
- As soluções são testadas a 100%, a 
nível da qualidade e todas as funções são 
verificadas individualmente por técnicos 
especialistas.
- Nos últimos cinco anos, mais de 70% das 
soluções Electrolux Professional têm vindo 
a ser atualizadas com caraterísticas que 
são sempre concebidas, tendo em conta 
as necessidades dos consumidores e as 
considerações ambientais.
- A Electrolux Professional sustenta um 
programa específico de poupança de 
energia para reduzir o seu consumo, na 
produção dos equipamentos.

EXCELÊNCIA 
A PENSAR NO AMBIENTE 



SÉRIE BASIC
ELECTROMECÂNICA

 5
33

33
1

- Zona de Lavagem: toda a sujidade é removida pela combinação da ação 
de lavagem mecânica que envia a água através de uma poderosa bomba 
de 700 litros/minuto e a ação térmica dos elementos de aquecimento que 
garantem uma temperatura constante da água entre 55 ° e 65 ° C e à qual 
são adicionados os detergentes adequados.
- Zona Enxaguamento: água limpa é usada para eliminar qualquer vestígio 
de detergente do interior. Existe um dispositivo de controlo de tempera-
tura no interior da caldeira que garante a higienização a uma temperatura 
nunca inferior a 85 ° C.
- Facilidade de limpeza e manutenção: com braços de lavagem e filtros 
do tanque manualmente amovíveis sem o uso de ferramentas; a água e 
as ligações elétricas são posicionadas centralmente no lado da frente do 
aparelho para permitir a instalação diretamente numa parede.
- Máxima Segurança do Operador: a máquina é totalmente automatizada e 
para se, as portas forem abertas acidentalmente ou deliberadamente, não 
existirem cestos na máquina, mau funcionamento da bomba de lavagem 
ou se os elementos elétricos sobreaquecerem.

- Painéis exteriores, filtros, braços de lavagem e de enxaguamento em aço 
inoxidável AISI 304.
- Cuba de lavagem em aço inoxidável AISI 316 (à prova de ácidos), com 
cantos arredondados e base inclinada para facilitar a limpeza.
- Construção com revestimento duplo e portas contrabalançadas com 
isolamento. 
- Caldeira de água incorporada. Função início/paragem automática. 
Alimentação elétrica. Lavagem e enxaguamento.

DE CESTO ARRASTADO

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA)

533300
NERT10ER 1550x824x1454 27,5 100

Cestos/Hora
Carregamento à direita - Standard - Uma velocidade (lavagem). 
232kg. 400V

533301
NERT10EL 1550x824x1454 27,5 100

Cestos/Hora
Carregamento à esquerda - Standard - Uma velocidade (lavagem). 
232kg. 400V

533330
NERT10ERC 1550x824x1924 32,1 100

Cestos/Hora

Carregamento à direita - Média - Uma velocidade (lavagem). 
Unidade de condensados. 270kg. 400V

533331
NERT10ELC 1550x824x1924 32,1 100

Cestos/Hora
Carregamento à esquerda - Média - Uma velocidade (lavagem). 
Unidade de condensados. 270kg. 400V

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

864141
HABER90ERT 850x650x730 8,5

Para aplicar sobre transportador curvo. Carregamento à direita. 40kg. 400V

864142
HABEL90ERT 850x650x730 8,5

Para aplicar sobre transportador curvo. Carregamento à esquerda. 40kg. 400V

864151
HABER/ERT 600x650x980 8,5

Carregamento à direita. 70kg. 400V

864153
HABEL/ERT 600x650x980 8,5

Carregamento à esquerda. 70kg. 400V

VENTILADORES DE SECAGEM

86
41

41

86
41

51
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Cesto Arrastado Compact
A solução compacta
Adaptável e resistente, a gama de máquinas de lavar de cesto arrastado Compact da Electrolux permitem 
o máximo em higiene e é a solução mais confiável e perfeita para a zona de lavagem. Uma gama com 4 
modelos, com capacidades de lavagem de 90, 140, 180 e 250 cestos por hora, disponível com secadores e 
uma extensa gama de sistemas de transporte.
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Adaptabilidade
• Estilo compacto para espaços reduzidos, disponíveis a partir de um 

comprimento total de 1125 mm
• Pode ser dividida entre as zonas de pré-lavagem e secagem
• Função de potência máxima e mínima
• Duas velocidades variáveis (exceto WTCS90)

Higiene
• Bombas de lavagem auto-drenantes
• Cubas de pré-lavagem e de lavagem prensadas
• Porta de inspeção ampla
• Ciclo de auto limpeza.

Robustez
• Estrutura sólida em aço inoxidável
• Porta com isolamento de espuma injetada
• Construção em aço inoxidável AISI 304, painel posterior em aço 

inoxidável AIS 430
• Proteção à água IPX5
• Partes eletrónicas totalmente protegidas
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CESTO ARRASTADO COMPACT

86
43

84

53
40

55

86
43

85

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

864384
HABRTAER 600x807x1038 4.25

Carregamento à direita. 50Kg. 400V

864385
HABRTAEL 600x807x1038 4.25

Carregamento à esquerda. 50kg. 400V

864386
CDTRTAER 850x706x895 4.25

Carregamento à direita. Para aplicar sobre transportador curvo. 140Kg. 400V

864387
CDTRTAEL 850x706x895 4.25

Carregamento à esquerda. Para aplicar sobre transportador curvo. 140Kg. 400V

864138
ENDLIMITRT 120x100x85 -

Kit fim de curso. 1,1Kg

864383
KEHCRT 204x592x707 -

Kit de extensão de campânula. 4,4Kg

- Painel de controlo eletrónico equipado com um grande ecrã para fácil 
leitura das temperaturas de lavagem e enxaguamento.
- Caldeira de água quente incorporada.
- Caldeira atmosférica com air break.
- A bomba de lavagem integrada e reforçada garante uma pressão de 
lavagem constante.
- A velocidade do transportador pode ser configurada pelo operador 
através do painel de controlo. 110 cestos/h ou 200 cestos/h.
- Válvula de drenagem no tanque integrado, permite o enchimento e 
drenagem automática, sem qualquer interrupção do processo de lavagem.
- Grandes portas de inspeção equilibradas para acesso sem restrições 
a áreas de lavar e enxaguar. Portas isoladas com espuma injetada, com 
espessura de 35 mm, adicionam robustez e reduzem tanto o ruído como 
a perda de calor.
- Filtros de grande tamanho inclinados para a frente e um pequeno filtro 
prensado para remoção rápida da sujidade. Os filtros são caracterizados 
por pequenos orifícios côncavos que impedem a entrada, no sistema de 
lavagem, da sujidade de maior dimensão. 
- Pés ajustáveis para total acesso e limpeza sob a máquina. 
- Botão para ciclo de auto-limpeza nas zonas de lavagem e enxaguamento 
para facilitar a limpeza do “fim do dia”.
- Bombas de lavagem com auto-descarga para proporcionar a melhor 
higiene e odores nas zonas de lavagem e enxaguamento, automaticamente 
ativadas através de um botão.
- Bomba de lavagem com potência acrescida de 1,5kW.
- Baixo consumo de água. Para lavagem de 200 cestos a máquina só usa 
300 litros/hora.
- A função de arranque/paragem automático garante que a máquina só 
funciona quando os cestos estão a passar. Isto reduz o consumo de água 
e energia.
- Todos os principais componentes são feitos de aço inoxidável 304 anti-
corrosivos de alta durabilidade: frontais e laterais, braços de lavar e 
enxaguar, injetores, portas, puxadores e sistema de arrasto de cestos.
- Braços de lavagem e enxaguamento podem ser facilmente removidos 
para limpeza.
- Certificado IPX5 – Protegido contra correntes de água de baixa pressão 
vindas de qualquer direção (12,5 l/min).

86
41

38

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA)

534054
ECRT250RB 1684x890x1813 46 250

Cestos/Hora
Carregamento à direita. Pré-lavagem. Elétrica. Automática. 2 velocidades. 
405Kg. 400V

534055
ECRT250LB 1684x890x1813 46 250

Cestos/Hora

Carregamento à esquerda. Pré-lavagem. Elétrica. Automática. 2 velocidades. 
405kg. 400V

534052
ECRT250RA 1684x890x1813 38.5 250

Cestos/Hora

Carregamento à direita. Pré-lavagem. Elétrica. Automática. 2 velocidades. ESD 
(Dispositivo de Poupança de Energia) 445kg. 400V

534053
ECRT250LA 1684x890x1813 38.5 250

Cestos/Hora

Carregamento à esquerda. Pré-lavagem. Elétrica. Automática. 2 velocidades. 
ESD (Dispositivo de Poupança de Energia) 445kg. 400V

COM PRÉ-LAVAGEM

Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA)

534048
ECRT200RB 1125x890x1813 45.5 200

Cestos/Hora

Carregamento à direita. Elétrica. Automática. 2 velocidades. 280kg. 400V

534049
ECRT200LB 1125x890x1813 45.5 200

Cestos/Hora

Carregamento à esquerda. Elétrica. Automática. 2 velocidades. 280kg. 400V

534046
ECRT200RA 1125x890x1813 38 200

Cestos/Hora

Carregamento à direita. Elétrica. Automática. 2 velocidades. ESD (Dispositivo de 
Poupança de Energia) 320kg. 400V

534047
ECRT200LA 1125x890x1813 38 200

Cestos/Hora

Carregamento à esquerda. Elétrica. Automática. 2 velocidades. ESD (Dispositivo 
de Poupança de Energia) 320kg. 400V

SEM PRÉ-LAVAGEM

VENTILADORES DE SECAGEM
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Paz de espírito

green&clean

Ecológica
Os mais baixos custos operacionais 
na indústria
Um copo de água é tudo o que precisa para 
lavar um cesto. Poupe até 3.420€/ano em 
custos operacionais.

Limpa
Resultados de lavagem brilhantes
O sistema de filtragem avançado Clear 
Blue garante um desempenho de lavagem 
excelente.

Segura
Higienização 
Garantida
O controlo de lavagem seguro 
(WASH-SAFE CONTROL) garante uma 
higiene perfeita e segura com uma 
temperatura de enxaguamento constante 
a 85ºC.

Fácil
Utilização e
manutenção
Fácil de utilizar. Fácil de manter.
Painel de controlo tátil com ciclo de limpeza 
automático e descalcificador ZERO LIME 
num simples toque de um botão.

Descubra a Excelência Electrolux 
e partilhe mais do nosso pensamento em 
www.electrolux.com/professional

Máquina de Lavar Louça 
de Cesto Arrastado
A espinha dorsal do seu negócio



A espinha dorsal
do seu negócio
Com os mais baixos custos operacionais da indústria e com os resultados 
garantidos, carga após carga, a nova máquina de lavar louça de cesto arrastado 
green&clean da Electrolux é a melhor da sua categoria, em termos de 
sustentabilidade  e segurança tornando-a na espinha dorsal do seu negócio.

 
 

Fácil de utilizar
O painel de controlo tátil da 
green&clean fala o seu idioma. 
Diferentes utilizadores. Informação 
diferente. Fácil de compreender a 
informação técnica e o guia de 
soluções de problemas para correções 
rápidas,

Feita à medida
Criar a sua máquina de lavar 
louça de cesto arrastado ideal 
nunca foi tão fácil e se as suas 
necessidades mudarem, o 
sistema modular inovador 
green&clean significa opções 
personalizadas e atualizadas 
que podem ser acrescentadas 
no local quando desejar.

Desempenho consistente
Diga adeus à descalcificação 
manual e mantenha a máxima 
eficiência para continuar a 
trabalhar ao longo do tempo 
com o dispositivo de 
descalcificação ZERO LIME.

Fácil

Limpa

Os mais baixos custos 
na indústria

Poupe 3.240€/ano. Utilizando apenas 
1 copo de água por cesto, 
o módulo de enxaguamento inovador 
green&clean utiliza menos água, 
menos electricidade, menos 
detergente e menos secante.

 

 

The backbone 
of your business

desempenho

Resultados de Lavagem Perfeitos 
Limpa perfeitamente pratos em cada utilização 
devido ao sistema de filtragem avançado CLEAR 
BLUE que mantém a água limpa por mais tempo.

Sem Necessidade de Ventilação
Arredores sem vapores e sem custos de 
ventilação com a solução green&clean que 
não necessita de ventilação. 

Higienização garantida
Resultados perfeitos em termos de higiene 
com o controlo de lavagem seguro 
(WASH.SAFE CONTROL) garantindo uma 
temperatura de enxaguamento constante a 
85ºC

 

Limpa
Ecológica

Segura



A espinha dorsal
do seu negócio
Com os mais baixos custos operacionais da indústria e com os resultados 
garantidos, carga após carga, a nova máquina de lavar louça de cesto arrastado 
green&clean da Electrolux é a melhor da sua categoria, em termos de 
sustentabilidade  e segurança tornando-a na espinha dorsal do seu negócio.

 
 

Fácil de utilizar
O painel de controlo tátil da 
green&clean fala o seu idioma. 
Diferentes utilizadores. Informação 
diferente. Fácil de compreender a 
informação técnica e o guia de 
soluções de problemas para correções 
rápidas,

Feita à medida
Criar a sua máquina de lavar 
louça de cesto arrastado ideal 
nunca foi tão fácil e se as suas 
necessidades mudarem, o 
sistema modular inovador 
green&clean significa opções 
personalizadas e atualizadas 
que podem ser acrescentadas 
no local quando desejar.

Desempenho consistente
Diga adeus à descalcificação 
manual e mantenha a máxima 
eficiência para continuar a 
trabalhar ao longo do tempo 
com o dispositivo de 
descalcificação ZERO LIME.

Fácil

Limpa

Os mais baixos custos 
na indústria

Poupe 3.240€/ano. Utilizando apenas 
1 copo de água por cesto, 
o módulo de enxaguamento inovador 
green&clean utiliza menos água, 
menos electricidade, menos 
detergente e menos secante.

 

 

The backbone 
of your business

desempenho

Resultados de Lavagem Perfeitos 
Limpa perfeitamente pratos em cada utilização 
devido ao sistema de filtragem avançado CLEAR 
BLUE que mantém a água limpa por mais tempo.

Sem Necessidade de Ventilação
Arredores sem vapores e sem custos de 
ventilação com a solução green&clean que 
não necessita de ventilação. 

Higienização garantida
Resultados perfeitos em termos de higiene 
com o controlo de lavagem seguro 
(WASH.SAFE CONTROL) garantindo uma 
temperatura de enxaguamento constante a 
85ºC

 

Limpa
Ecológica

Segura



CESTO ARRASTADO GREEN&CLEAN
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Código mm kW Capacidade
Modelo (LxPxA) Cestos/Hora

535000 
EMR15NERE 2160x895x1785 27 150

Módulo de Lavagem e Enxaguamento. Elétrica. Carregamento à direita. ESD. 
3 Velocidades. Écran tátil. 2 cubas de enxaguamento. Consumo de água: 0,4 lt/
cesto. 390Kg. 

535001
EMR15NELE 2160x895x1785 27 150

Módulo de Lavagem e Enxaguamento. Elétrica. Carregamento à esquerda. 
ESD. 3 Velocidades. Écran tátil. 2 cubas de enxaguamento. Consumo de água: 
0,4 lt/cesto. 390Kg.

535002
EMR15NERV 2380x895x2100 22 150

Módulo de Lavagem e Enxaguamento. Elétrica. Carregamento à direita. 
Bomba de Calor. Zero Lime. 3 Velocidades. 2 cubas de enxaguamento. Écran 
tátil. Consumo de água: 0,4 lt/cesto. 620Kg.

535003 
EMR15NELV 2380x895x2100 22 150

Módulo de Lavagem e Enxaguamento. Elétrica. Carregamento à esquerda. 
Bomba de Calor. Zero Lime. 3 Velocidades. 2 cubas de enxaguamento. Écran 
tátil. Consumo de água: 0,4 lt/cesto. 620Kg.

ENXAGUAMENTO MÚLTIPLO Máquina de lavar louça de cesto arrastado; pode funcionar da direita para 
a esquerda ou da esquerda para a direita (a escolher o modelo pretendido). 
Pode optar por modelos que tenham incorporado, ou o Dispositivo de 
Poupança de Energia (ESD), o qual recupera o calor do interior da máquina 
para aquecer a água fria que entra para a caldeira, ou a Bomba de Calor, a 
qual captura energia do ar extraído para aquecer a água fria que entra para 
a cuba de lavagem e para a caldeira.  

Área de enxaguamento múltiplo com sistema de controlo de lavagem seguro 
(WASH-SAFE CONTROL) e bomba impulsionadora de enxaguamento, 
garantem uma pressão constante do enxaguamento. Sistema de filtragem 
CLEAR BLUE remove a maior parte da sujidade da água de lavagem para 
assegurar água limpa por mais tempo.

Braços de lavagem, com máximo contato à água, estão posicionados 
ao longo do comprimento total da cuba de lavagem. Bomba de lavagem 
potente e braços de lavagem pulverizadores, concebidos especialmente, 
garantem a limpeza. A lavagem é feita com água a circular a 55-65ºC. O 
enxaguamento final é feito com água limpa aquecida a 85ºC, a qual é re-
utilizada em diversas fases no pré-enxaguamento a cerca de 70ºC.

Cubas duplas de enxaguamento e braços de enxaguamento múltiplo re-
utilizam a àgua do enxaguamento, várias vezes, para assegurar higiene nas 
louças lavadas. Consumo de 0,4 litros de água de enxaguamento por cesto, 
de água fria, em qualquer velocidade do transportador. Transportador 
com três velocidades, são selecionáveis pelo utilizador, uma para 
máxima capacidade, outra em conformidade com a norma DIN 10510 e 
uma certificada de acordo com a norma NSF/ANSI 3. Painel de controlo 
tátil intuitivo permite uma comunicação fácil em diferentes níveis.  Porta 
ampla contrabalançada em todas as cubas tem isolamento ao calor e ao 
ruído com fácil acesso interno. Fácil drenagem da água feita através do 
painel de controlo. Ciclo standard de auto-limpeza no final do dia e ciclo 
de sanitização.

Modularidade permite entrega dividida, personalização e atualização no 
local e em qualquer altura.
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CESTO ARRASTADO GREEN&CLEAN

MÓDULOS DE PRÉ-LAVAGEM
MÉDIOS

GRANDES

MÓDULOS DE SECAGEM

Código mm kW €
Modelo (LxPxA)

535032 
NMPWEE 560x825x1785 7 10.163,00

Adequado para ser instalado no módulo base de lavagem e enxaguamento com 
ESD. Elétrico.110Kg.

535033
NMPWEV 560x825x2020 7 10.163,00

Adequado para ser instalado no módulo base de lavagem e enxaguamento com 
bomba de calor. Elétrico.113Kg.

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

535034
NLPWEE  890x825x1785 15

Adequado para ser instalado no módulo base de lavagem e enxaguamento com 
ESD. Elétrico.163Kg.

535035 
NLPWEV 890x825x2020 15

Adequado para ser instalado no módulo base de lavagem e enxaguamento com 
bomba de calor. Elétrico.167Kg.

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

535038
NMDE 560x825x2020 4

Secador médio adequado para ser instalado no módulo base de lavagem 
e enxaguamento. Elétrico. Indicado para qualquer direção de alimentação 
(esquerda>direita e direita<esquerda) porque é facilmente reversível no 
local. 80Kg

535039
NLDE 890x825x2020 8

Secador grande adequado para ser instalado no módulo base de lavagem 
e enxaguamento. Elétrico. Indicado para qualquer direção de alimentação 
(esquerda>direita e direita<esquerda) porque é facilmente reversível no 
local. 125Kg

534056
NMHABE 560x795x2020 4

Ventilador médio de ar quente, sem porta, adequado para ser instalado no 
módulo base de lavagem e enxaguamento. Elétrico. Indicado para qualquer 
direção de alimentação (esquerda>direita e direita<esquerda) porque é 
facilmente reversível no local. 75Kg.

534057
NCDE 872x872x2020 8

Secador de canto, adequado para ser instalado no módulo base de lavagem 
e enxaguamento. Elétrico. Indicado para qualquer direção de alimentação 
(esquerda>direita e direita<esquerda) porque é facilmente reversível no 
local. 65Kg.

53
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Wash + RinseHood

Crie a sua solução a partir 
dos modelos base disponíveis!

 

 

Regras:
Posição dos módulos para direção da Esquerda para a Direita 
(Esq > Direita):
Campânula >Pré-Lavagem > Lavagem+Enxaguamento > Secagem

Notas:
Módulos de Secagem e Pré-lavagem são reversíveis no local.
Campânula está incluída na entrada e na saída nos modelos 
com Bomba de Calor.
Campânula está incluída na entrada só nos modelos com ESD.
* Só para modelos ESD se necessário na saída.

535000 ESD R->L
535001 ESD L->R

535002 HP R->L
535003 HP L->R

Pré-Lavagem Média

535032 ESD
535033 HP

Campânula*

865280  R->L
865281  L->R

Secador de Canto

534057  

Ventilador

534056  

Secador Médio

535038

Secador Grande

535039

Secador Grande +
Ventilador

 

  

Secador Grande +
Secador Médio

 

  

Secador Grande +
Secador Grande

 

  

Secador Grande +
Secador de Canto

  

Pré-Lavagem Grande

535034  ESD
535035 HP

Pré-Lavagem Média
Pré-Lavagem Grande

Pré-Lavagem Grande 
Pré-Lavagem Grande 

Módulos Pré-Lavagem Máquina Base Módulos de Secagem

CESTO ARRASTADO GREEN&CLEAN



ACESSÓRIOS GREEN&CLEAN

TRANSPORTADORES

TRANSPORTADORES COM CUBA

86
51
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Código mm kW
Modelo (LxPxA)

865186
HSSRC11 1100x620x910 15

Transportador de rolos curtos. 1100mm. Esquerdo/Direito.

865187
HSSRC16 1600x620x910 20

Transportador de rolos curtos. 1600mm. Esquerdo/Direito.

865188
HSSRC21 2100x620x910 25

Transportador de rolos curtos. 2100mm. Esquerdo/Direito.

863012
HSSRC26 2600x620x910 30

Transportador de rolos curtos. 2100mm. Esquerdo/Direito.

865193
HSLRC11 1100x620x910 17

Transportador de rolos compridos. 1100mm. Esquerdo/Direito.

865194
HSLRC16 1600x620x910 23

Transportador de rolos compridos. 1600mm. Esquerdo/Direito.

865195
HSLRC21 2100x620x910 28

Transportador de rolos compridos. 2100mm. Esquerdo/Direito.

863038
HSLRC26 2600x620x910 34

Transportador de rolos compridos. 2600mm. Esquerdo/Direito.

865200
HSSRC11M 1145x620x910 21

Transportador Móvel. Rolos Curtos. 1145mm. Esquerdo/Direito.

865201
HSSRC16M 1645x620x910 26

Transportador Móvel. Rolos Curtos. 1645mm. Esquerdo/Direito.

865202
HSSRC21M 2145x620x910 31

Transportador Móvel. Rolos Curtos. 2145mm. Esquerdo/Direito.

863064
HSSRC26M 2600x620x910 36,1

Transportador Móvel. Rolos Curtos. 2645mm. Esquerdo/Direito.

865199
HSSRC90C 2600x620x910 39

Curva 90º para transportador de rolos.

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

865210
HSSRDB8 800x620x910 18

Transportador de Rolos Curtos com cuba profunda. 

865211
HSSRDB11 1100x620x910 22

Transportador de Rolos Curtos com cuba profunda. 

865212
HSSRDB16 1600x620x910 29

Transportador de Rolos Curtos com cuba profunda.

865213
HSSRDB8SB 735x1213x1213 6

Transportador de Rolos Curtos com cuba profunda, com alçado.

865214
HSSRDB11SB 1100x735x1213 6

Transportador de Rolos Curtos com cuba profunda, com alçado.

865215
HSSRDB16SB 1600x735x1213 6

Transportador de Rolos Curtos com cuba profunda, com alçado.
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Código mm Kg Descrição
Modelo (LxPxA)

865245
HSUC90C 850x850x910 23

Curva de descarga, 90º, 
accionada pela M.L., 
sentido horário.

865246
HSUC90CC 850x850x910 23

Curva de descarga, 90º, 
accionada pela M.L., 
sentido anti-horário.

865247
HSLC90C 850x850x910 25

Curva de carga, 90º, 
accionada pela M.L., 
sentido horário.

865248
HSLC90CC 850x850x910 25

Curva de carga, 90º, 
accionada pela M.L., 
sentido anti-horário.

865251
HSUC180C 1450x850x910 38

Curva de descarga, 180º, accionada 
pela M.L., 
sentido horário.

865252
HSUC180CC 1450x850x910 38

Curva de descarga, 180º, accionada 
pela M.L., 
sentido anti-horário.

ACESSÓRIOS

Código mm Kg
Modelo (LxPxA)

865232
HSAKAMMRT 5000x10x10 1,5

Kit para adaptar mesa motorizada com as máquinas Green&Clean

865234
HSACBUS 604x48x95 1,3

Suporte de ligação da prateleira inferior e da grelha da prateleira inferior.

865235
HSACBUSSH 604x95x201 2

Suporte de ligação da prateleira inferior e da grelha da prateleira inferior,para 
máquinas Green&Clean com campânula anti-salpicos.

865253
IPRCT 770x342x52 2,6

Placa inclinada para transportador de rolos

865254
BSSHRT 620x346x910 6,4

Base inferior para campânula anti-salpicos.

865255
IPMT 620x346x910 6,4

Placa inclinada para mesa motorizada ou para mesa accionada pela M.L.

Código mm Kg
Modelo (LxPxA)

865280
KITSHRTER 305x670x420 11,9

Kit campânula anti-salpicos para máquina de lavar louça de cesto arrastado, com ESD, 
lado direito. 

865281
PWTWCK 240x500x230 1,9

Kit para converter o módulo de pré-lavagem para módulo de lavagem.

865286
KITWMRT 190x290x110 0,6

Kit para medir a água para a máquina de lavar louça de cesto arrastado.

865290
KITECMT 190x290x110 0,8

Kit de ligação elétrica para mesas motorizadas.

865291
KSP90T 200x500x230 1

Kit de painel anti-salpicos para mesa curva de 90º e 180º.

ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTADORES

Código mm Kg Descrição
Modelo (LxPxA)

865217
HSAEPCT 45x620x90 1,2 Batente de fim  de curso para mesas 

transportadoras

865218
HSAELSSRC 75x56x56 1

Microinterruptor de fim de curso 
para transportador de rolos curtos.

865256
HSAELSLR7 150x56x56 0,6

Microinterruptor de fim de curso 
para transportador de rolos longos.
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ACESSÓRIOS GREEN&CLEAN
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Melhor da sua categoria em confiança. As máquinas de lavar louça de 
cesto arrastado green&clean são de longe mais confiáveis que as 
máquinas convencionais do mercado. 

 

Podemos provar isto:
a diferença está nos detalhes

d.  Sem hipótese de prejuízo 
causado pela limpeza do 
chão porque o painel inferior 
exterior é plano e 
complemente vedado.

b.   Teste de stress ultrapassado. 
Vida útil 7 vezes mais longa 
comparada com as 
máquinas de lavar de cesto 
arrastado convencionais. 
Testado no laboratório de 
Pesquisa&Desenvolvimento e 
certificado pelo Intertek.

 

 

f.   Classificação IP25. Significa 
que não é deteriorável por 
pequenos animais tais como 
ratos e está protegido contra 
jatos de água oriundos de 
qualquer direção.
Conectores resistentes à 
água e humidade, e laterais 
duplas, placas electrónicas 
revestidas com camada 
dupla com protecções 
contra violações.

Confiança é
algo sério

e.  Proteção do calor e 
humidade com armário 
separado para os 
componentes eléctricos.

a.  Confiança testada. São 
realizados 10 testes finais de 
acordo com os critérios da 
indústria automobilística, para 
tornar a potência e as ligações 
mais fiáveis.

 

TESTED
by the Electrolux 
Research&
Development Lab

c.  Não há perigo de incêndio 
ou ligações soltas porque as 
resistências estão seguras 
por um fio.
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por um fio.

 

Guia de resolução 
de problemas
para resoluções 
rápidas

 

A resolução de problemas é 
guiada pela máquina e a 
intervenção de assistência é 
apenas requisitado quando 
estritamente necessário.

precisas identificam qualquer 
questão e os componentes 
envolvidos.

 
 

 
Notificação de água fria aberta

Notificação de limpeza do filtro da cuba

Notificação para inserir tubo ladrão

a. 
 
 Pouco tempo de inactividade

 
 

300 notificações simples

 
 
23processos de resolução
de problemas fáceis de seguir 
guiam o utilizador, o pessoal 
interno da manutenção ou o 
serviço técnico autorizado da 
Electrolux para um diagnóstico 
rápido e para uma rápida 
resolução, diretamente do painel 
de controlo tátil. Por exemplo, se 
o volume de água é uma 
questão, o operador é guiado 
através das verificações básicas 
(ex., torneira da água aberta, 
colocar tudo ladrão). A 
intervenção do serviço de 
assistência só é sugerida quando 
absolutamente necessária. 

 

Cópia de segurança automática, 
sem paragem, logo não há 
momentos de inatividade. 

 

Continue a lavar, mesmo que alguma coisa corra mal. Não há mais 
paragens nem lavagens à mão enquanto espera pelo serviço de 
assistência.

As máquinas de lavar louça de cesto arrastado adotam 
automaticamente um modo diferente de trabalho, ignorando os erros, 
continuando a lavar.

Os sensores incorporados identificam qualquer questão e ativam os 
modos de segurança tais como alterar o fluxo da bomba, 
transferência de água ou nível de velocidade.

 
 

Final Rinse
Duo

Add Wash
2nd Prewash
Prewash

Duo
Wash

1.  Quando a mensagem de aviso é 
notificada, pressione o botão CONTINUE 
para ativar o modo automático de 
segurança sem paragem - NON-STOP.

 
 

 

2.  A máquina de cesto arrastado 
green&clean muda para o modo de 
segurança para permitir que lave mas 
o sinal de aviso      relembra o utilizador 
que deve ligar para o serviço de 
assistência.

 
 

   

NS
NON-STOP 
automatic

backup

b.  Sem manutenção e 
reparações complicadas. 
Não é necessário deslocar 
a máquina.

 
 
Verificações rápidas e 
reparações com acesso 
frontal fácil a todos os 
componentes.



Electrolux Professional
Confeção a alta velocidadeSer rápido 

nunca foi tão lucrativo
A mudança de jogo para si e para os seus clientes

with SPEEDELIGHTwith SPEEDELIGHT
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A mudança de jogo para si e para os seus clientes

with SPEEDELIGHTwith SPEEDELIGHT

SpeeDelight:
360º inovação
Máximo sabor
à máxima velocidade

Economia de dinheiro

Ligação inteligente 24/7

Público-Alvo 
diversificado

Um restaurante de serviço rápido serve 
em média 180 sandes por dia, 7 dias, por 
semana, trabalhando 10 horas por dia irá 
economizar mais de 500€ ao longo de 
um ano! SpeeDelight consome metade da 
eletricidade comparada com outras 
soluções que utilizam sistemas de 
microondas, e  permita grandes 
poupanças.

 

SpeeDelight é a solução engenhosa para 
qualquer cliente no negócio de servir 
refeições rápidas: bares, restaurantes de 
serviço rápido, cafés e lojas que se 
dedicam a servir comida requintada com 
bastante rapidez. A SpeeDelight irá 
salvá-la em termos de tempo, dinheiro e 
qualidade.

SpeeDelight é muito mais que uma máquina isolada: integra-se 
perfeitamente no sistema de gestão do cliente de modo a que 
podem utilizar o fluxo de dados em em seu proveito. Graças à 
porta USB e à conectividade sem fios (wi-fi), o cliente utilizando 

O modo de poupança de energia exclusivo 
é bom para o ambiente e para o cliente. 
Feche a tampa uma vez que a notificação 
de "em espera" apareça e a SpeeDelight 
consumirá 60% menos energia.

 

 

Tecnologia ecológica

FUNÇÃO TRIPLA
A conjugação de 3 tecnologias diferentes: 
placas de contato, radiação infravermelha e 
microondas, para uma temperatura perfeitamente 
uniforme, no interior e exterior do alimento.

TP
Triple Play

PRESSÃO PERFEITA
A placa superior apoia-se apenas com a pressão certa 
do toque de um botão.  

Perfect Squeeze

PS DA IDEIA AO SABOR
Deixe-os experimentar para ficarem satisfeitos. Opções 
de confecção fáceis de utilizar e botões de início rápido 
para um menu potencialmente ilimitado. 

Has Your Back

VAI PARA TRÁS
A tampa levanta-se automaticamente quando a 
refeição do cliente está pronta. Sem queimaduras - 
é infalível!

Idea Matcher

IM

Assinatura de marca com características desenvolvidas por profissionais 
para profissionais

qualquer dispositivo móvel pode seguir, atualizar e partilhar 
menus de confeção; tirar partido da interação remota com 
outros estabelecimentos idênticos espalhados pelo mundo; e 
monitorizar as notificações e os casos de mau funcionamento.

161www.professional.electrolux.com

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

603886
HSG2RPRSE3 361x675x630 5

Com tubo para ajustar. Placa de contato superior nervurada. 36Kg. 400V

603885 
HSG3RPRSE3 361x675x630 5

Ajustável automaticamente. Placa de contato superior nervurada. 36Kg. 400V

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(653527) Proteção de vidro
(653623) Escova de limpeza
(653625) Espátula
(653690) Raspador especial 
(653792) 4 Pés de borracha
(653794) Kit delimitador de espaço da ventilação posterior.
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TRITURADORES PORTÁTEIS

SPEEDY MIXER 250 W

BERMIXER PLUS 

TRITURADORES TURBO TBX130

60
00

26

60
03

43

Código mm kW
Modelo (LxPxA) 

603289
TBX130-12 689x1600x1278 1

Triturador turbo de livre montagem, com cabeça trituradora em aço inox e 
tubo misturador removível para sopa. 1600Rpm, 1 velocidade. 90Kg. 230/400 V 

Código mm kW Velocidade
Modelo (LxPxA) 

600026
SMT25W25 110x75x520 0,25 15000 rpm

Triturador portátil com tubo em aço inoxidável. Unidade Motor: 250W. 
1,45Kg 230V

Código mm kW Velocidade
Modelo (LxPxA) 

600339  
BPU350  138x120x340 0,35     9000 rpm  

Unidade motor – 350W. 2Kg. 220-240 V   

600341
BPU450 138x120x340  0,45  9000 rpm

Unidade motor –  450W. 2Kg. 220-240 V 

603292
TBX130-04 689x1600x1278 2

Triturador turbo de livre montagem, com cabeça trituradora em aço inox 
e tubo misturador removível para sopa. 800/1600Rpm, 2 velocidade. 90Kg. 
230/400 V

Triturador portátil com tubo em inox. Para ser usado 
directamente nos recipientes, mesmo durante a confeção. 
Unidade motor e tubo podem ser desmontados para limpeza, 
sem o uso de ferramentas. Punho ergonómico. Velocidade 
única: 15000rpm.

Os BERMIXERS são para uso diário na preparação de sopas, 
molhos e trabalhos de pastelaria. São muito fáceis de utilizar 
devido ao seu peso leve e à possibilidade de desmontar as 
lâminas sem  o uso de ferramentas. Variador de velocidade 
eletrónico. Velocidade máxima 9000 rpm. 

BERMIXER TURBO 550 W

BLOCOS MOTOR:

TUBOS / VARAS:

Código mm kW Velocidade
Modelo (LxPxA) 

600343
BPU550 138x120x340 0,55 10000 rpm

Unidade motor –  550W. 2Kg. 220-240 V

Código mm
Modelo (LxPxA) 

650132
BPT35 110x110x353

Tubo inox 353 mm, para Bermixer

600345
BPU650 138x120x340 0,7 10000 rpm

Unidade motor –  650W. 2Kg. 220-240 V

600348
BPU750 138x120x340 0,75 10000 rpm

Unidade motor 650W, velocidade variável até 10000 rpm (SMART SPEED 
CONTROL SYSTEM – SSC). 2Kg. 220-240 V

650133
BPT45 110x110x453

Tubo inox 453 mm, para Bermixer 

650134
BPT55 110x110x553

Tubo inox 553 mm, para Bermixer 

650135
BPT65 110x110x653

Tubo inox 653 mm, para Bermixer

653578
BMXRWSK 120x120x402

Batedor de claras reforçado para Bermixer

Os BERMIXERS são para uso diário na preparação de sopas, 
molhos e trabalhos de pastelaria. São muito fáceis de utilizar 
devido ao seu peso leve e à possibilidade de desmontar as 
lâminas sem  o uso de ferramentas. Variador de velocidade 
eletrónico. Velocidade máxima 10000 rpm. Escolha o motor e o 
braço de acordo com a sua necessidade:

Trituradores de livre instalação com tubo misturador removível, 
o TBX 130 está equipado com uma cabeça misturadora com 
efeito de turbina, que melhora significativamente a fineza do 
triturado e a produtividade. A posição de funcionamento é 
estabilizada por dispositivo de auto-manutenção. Construído 
em aço inox. Painel de controlo com botões de toque.

60
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PREPARAÇÃO DINÂMICA
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CORTADORES

MINI-CORTADOR DE LEGUMES

CORTADOR DE LEGUMES

60
38

34

MISTURADORES/PROCESSADORES

60
04
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Código mm kW Velocidade
Modelo (LxPxA) 

600465
TRS 252×500×515 0,37 360 rpm

160 kg/h cenouras, 600kg/h cubos, 550kg/h batatas. 21,4Kg. 230V.

Código mm kW Velocidade
Modelo (LxPxA) 

603834
MIGY4 216×347×412 0,25 1000 rpm

200 kg/h. 200 refeições. Motor de 250 Watts. 12kg. 230V

Código mm kW Velocidade
Modelo (LxPxA) 

600502
K55 256×415×470 1 1500/3000 rpm

Capacidade 5,5l. 2 velocidades. 22kg. 400V

600472
TRS 252×500×515 0,5 até 750 rpm

550 kg/h. Motor de 500 Watts. 21,4Kg. 230V

600503
K70 256×422×510 1,2 1500/3000 rpm

Capacidade 7l. 2 velocidades. 24kg. 400V

- Cortador de legumes com capacidade de fatiar, ralar e 
triturar.
- Compacto e portátil, com todas as peças do alimentador e do 
invólucro em plástico resistente.
- Alimentador redondo (vegetais longos) e em meia-lua.
- Modelo de alimentação contínua.
- Funil facilmente removível para limpeza.
- Gama ampla e completa de lâminas e redes disponíveis 
(diam. 175 mm).
- Capacidade para 200 refeições.

- Com o cortador de legumes TRS é possível fazer mais de 
70 tipos de cortes diferentes, de forma rápida e fácil, para 
apresentações de saladas com estilo e imaginação, guarnições, 
macedónias, vários tipos de corte em batatas e muitas outras 
combinações.
- Diversas funções: fatiar, picar, ralar e cortar batatas em 
palitos e em cubos, de todas as dimensões.
- Alimentador redondo longo (215cm2) permite que os 
alimentos de maior dimensão sejam processados.
- Motor industrial assíncrono sem escovas para maior 
fiabilidade e funcionamento silencioso. 

- Os processadores de alimentos K55 e K70 são potentes 
cortadores indespensáveis para qualquer profissional 
que procura uma vasta gama de opções na preparação. A 
sua capacidade de 5,5 litros torna possível desempenhar 
uma variedade de tarefas, desde picar carne à criação 
mais elaborada: mousses, enchidos, cremes, massa para 
pastelaria, etc. 
- O K55 oferece muitas vantagens, incluindo a habilidade para 
liquidificar, misturar e adicionar produtos no decorrer do ciclo. 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(653171) Disco para palitos de 2 mm
(653176) Disco de corte de 2 mm
(653177) Disco de corte de 3 mm
(653178) Disco ralador de 2 mm

PREPARAÇÃO DINÂMICA



COMBINADO MISTURADOR/CORTADOR

3 em 1! Com o TRK a sua criatividade na culinária não tem limites! 
Uma máquina versátil capaz de preparar um menu inteiro, 
dos preparativos às sobremesas.
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Código mm kW Velocidade
Modelo (LxPxA) 

600485
TRK55 252×485×505 1,3 300/3700 rpm

550 kg/h. Capacidade 5,5l. 27,4Kg. 230V. Velocidade variável.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
(650102) 1 Raspador tampa e cuba para cortador / misturador 5,5 l
(653582) 1 Raspador com lâmina microdentada para cortador / misturador 5,5l
(653590) 1 Recipiente aço inox 5,5l
(653772) Disco ejector

- Produtividade do cortador vegetais 550 kg/h, adequado
para 100-400 refeições para serviço de mesa, até 800 refeições 
para serviço de catering.
-Capacidade do misturador processador capacidade de 100 g 
a 2,5 kg, por 50-100 refeições por serviço.
- Corte de legumes em 4 velocidades até 800 rpm e misturador 
processador a 10 velocidades variáveis: 300-3700 rpm.
- Gama diversificada de lâminas e discos.

- Fácil de mudar de um cortador de vegetais para um 
processador/emulsionador numa questão de segundos.
- Sistema Incly: base do motor inclinada em 20º para uma 
melhor ejecção dos vegetais.
- Limitação automática da velocidade para o cortador de 
vegetais.
- Motor assíncrono para uma operação silenciosas e uma 
duração superior.

- Impermeável e painel de controlo tátil (botões), fácil de 
utilizar, com função  “pulse” para maior precisão.
- Fácil limpeza devido às formas arredondadas e componentes 
em aço inoxidável e em plástico.
- Todas as peças em contato com os alimentos são 100% 
laváveis na máquina de lavar louça.

COMBINADO MISTURADOR/CORTADOR DE LEGUMES

PREPARAÇÃO DINÂMICA



EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES

EMBALADORA DE VÁCUO

Código mm Peso kW Tensão
Modelo (LxPxA) Kg

600113
EVP302 390x502x345 33 Kg 0,7 230V

Bomba de sucção de 8 m3/h

600114
EVP31A 390x640x330 46 Kg 0,7 230V

Bomba de sucção de 10 m3/h

600041
EVP45 550x645x500 80 Kg 1,1 230V

Bomba de sucção de 20 m3/h

- Painel de controlo digital permite selecionar até 9 programas 
de operação.
- Placa eletrónica detecta alguma falha eletrónica, bem como 
falhas no processo de embalagem a vácuo, assegurando assim 
facilidade de uso e máxima segurança.
- Sistema de segurança protege a máquina no caso das barras 
de selagem sobreaquecerem.
- Câmara de pressão com cantos arredondados para garantir 
elevados níveis de higiene e facilidade de limpeza.
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PLACAS DE INFRAVERMELHOS

60
20

80

Código mm kW
Modelo (LxPxA) kW por zona

602080
DIL2

325x600x135 3,6
1,8

Duas zonas. Frente estreita. 12kg. 230V

602077
DIC2

600x325x130 3,6
1,8

Duas zonas. Frente larga. 12kg. 230V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) kW por zona

601641
DIH1

325x400x130 2,5

Zona única. 10kg. 230V

- Construção robusta em aço inox assegura longa durabilidade e 
protege contra a corrosão.
- Limpeza fácil e rápida graças aos cantos arredondados e 
superfície de confeção vitroceramica completamente selada (4 
mm de espessura).
- Extremamente versátil, com 2 zonas duplas em espiral 
(diâmetro 200 mm cada) disponível em versão longitudinal 
e transversal, oferecendo um tamanho reduzido, ideal para 
pequenos espaços.
- Equipamento de zona única, com área de confeção em espiral 
(diâmetro 270 mm).
- Não serve apenas para cozinhar, também pode ser usado 
para aquecer os alimentos ou para manter os pratos         à 
temperatura desejada.
- Painel de controlo com botões tácteis, fácil de usar e com visor 
de temperatura.
- Botão “P” especial que memoriza o nível de temperatura 
desejada para usos futuros.
- Botão “MAX” permite alcançar a temperatura máxima de 
imediato.

Vitro

PLACAS

Com este versátil topo de confeção por infravermelhos, por 
muito reduzido que seja o espaço, pode perfeitamente saltear, 
fritar, ou simplesmente utilizá-lo para regenerar e manter o 
aquecimento de sopas, molhos e guisados. 
Um ou dois focos independentes de confeção por infravermelhos  
com dupla zona espiral para eficiência máxima.
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PLACAS DE INDUÇÃO

60
16
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60
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05

Reduza os seus custos operativos! 
Economize até 60% de energia utilizando a indução.

- Superfície de confeção em vitrocerâmica (4mm de espessura) 
completamente selada para aumento da durabilidade e 
resistência.
- Construção robusta em aço inox evita o risco de corrosão.
- Equipamento flexível com duas zonas, tanto o modelo 
transversal como longitudinal oferece um tamanho compacto, 
ideal para espaços pequenos.
- Zonas de confeção com anéis duplos em espiral (180 mm) onde 
é possível acomodarem recipientes de indução desde 120 mm.
- Disponibilidade de potência rápida, sendo o calor transferido 
directamente para o fundo do recipiente. Economia de energia, 
eficiência elevada e reduzidos custos operativos.
- As superfícies lisas e cantos arredondados tornam as 
operações de limpeza extremamente rápidas e fáceis.
- Três botões de selecção rápida pré-ajustados aos níveis 6, 10 e 12.

Indução

Código mm kW
Modelo (LxPxA) kW por zona

601638
DZH1

325x400x135 3,2

Zona única. 10kg. 230V

Código mm kW
Modelo (LxPxA) kW por zona

600306
DZL2CE

325x600x135 3,6
1,8

Duas zonas. Frente estreita. 12kg. 230V

600305
DZC2CE 325x600x135 3,6

1,8
Duas zonas. Frente larga. 12kg. 230V

PLACAS

Com este versátil topo de confeção por indução e num espaço 
bastante compacto pode dar início a confecções perfeitas de 
pratos salteados, fritos ou simplesmente usá-lo para regenerar 
os alimentos, manter a temperatura de sopas, molhos ou 
guisados. 
Uma ou duas zonas de confeção por indução, controlos por 
toque independentes e poupança até 60% comparando com 
topos normais de confeção.
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WOK  |  RECIPIENTES PARA INDUÇÃO

WOK DE INDUÇÃO
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Código mm Peso
Modelo (LxPxA) (kg)

653595
WOKPAN 350x350x100 0,5

Recipiente wok de indução, em aço inox, com pega em aço inox.

653596
FRYPAN20 200x200x350 1

Recipiente de indução em aço inox, com pega em aço inox.

653597
FRYPAN24 240x240x400 1

Recipiente de indução, com pega em aço inox.

653598
FRYPAN28 280x280x450 1

Recipiente de indução, com pega em aço inox.

Produtividade por hora
Tipo de alimento

Massa 120
Arroz frito 100
Vegetais 60

RÁPIDO
A energia é diretamente transferida para o recipiente de indução 
que está em contato. As partículas de ferro no recipiente são 
ativadas termicamente devido ao campo eletro-magnético criado 
pelos indutores. Não há dispersão de calor.

SEGURO
Sem chamas ou superfícies quentes. Não há risco de 
queimaduras porque a superfície fica fria após a confeção.

EFICIENTE 
90% da energia que consome é transferida para o recipiente. 
Quando este é removido, a energia desaparece.

RECIPIENTES PARA INDUÇÃO

Código mm kW
Modelo (LxPxA)
601655

DWH1 325x400x185 3,2

Zona única. 12kg. 230V

Mexer, fritar e cozinhar a vapor refeições tradicionais e étnicas 
em segundos. 
Aqueça e comece a cozinhar todo o tipo de fritos mexidos e 
refeições tipo asiáticas, bem como massa, sopas, ovos mexidos 
e mais.

Indução

60
16

55

Elétrico

Gás

Indução

20°C 20°C Temp °C

2,30 kW

1,95 kW

1,36 kWEn
er

gi
a 

kW

Energia necessária par aquecer 12 litros de água dos 20º a 90ºC.

Calor irradiado de um equipamento a gás 
(Eficiência 57%)

as quantidades podem variar dependendo da dimensão do alimento e da temperatura 
da superfície de confeção. Calor irradiado de uma placa de indução 

quente (Eficiência 90%)
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GRELHADORES

GRELHADORES DE CONTATO

60
20

83 Código mm kW €
Modelo (LxPxA)

602086
DRLH 325x600x195 3,6 1.583,00

Duas zonas. Frente estreita. 18Kg. 230V

602083
DRCH 600x325x195 3,6 1.583,00

Duas Zonas. Frente larga. 18Kg. 230v

Dê à comida o sabor e a cor que os clientes esperam.
Com este grelhador versátil, pode servir peixe, carne de vaca, 
frango, vegetais, omeletes e, muito mais, rápida e facilmente.

Código mm kW €
Modelo (LxPxA)

602117
PGRR1 260x435x235 1 536,00

Uma zona. Placa superior e inferior nervurada. 15kg. 230V

602118
PGRS1 260x435x235 1 536,00

Uma zona. Placa superior nervurada e inferior lisa. 15kg. 230V

602119
PGSS1 260x435x235 1 536,00

Uma zona. Placa superior e inferior lisa. 15kg. 230V

Código mm kW €
Modelo (LxPxA)

602120
PGRR2 380x435x235 2 616,00

Uma zona e meia. Placa superior e inferior nervurada. 21 kg. 230V

602121
PGRS2 380x435x235 2 616,00

Uma zona e meia. Placa superior nervurada e inferior lisa. 21 kg. 230V

602122
PGSS2 380x435x235 2 616,00

Uma zona e meia. Placa superior e inferior lisa. 21 kg. 230V

Código mm kW €
Modelo (LxPxA)

602123
PGRRD 515x435x235 3 883,00

Duas zonas. Placa superior e inferior nervurada. 31kg. 230V

602124
PGRSD 515x435x235 3 883,00

Duas zonas. Placa superior nervurada e inferior lisa. 31kg. 230V

602125
PGRMD 515x435x235 3 883,00

Duas zonas. Placa superior nervurada e inferior lisa/nervurada. 31kg. 230V

602126
PGSSD 515x435x235 3 883,00

Duas zonas. Placa superior e inferior lisa. 31kg. 230V

GRELHADORES PANINI

60
21

17

60
21

23

- Obtenha os melhores resultados de grelha com a escolha 
de placas lisas ou nervuradas, ajustáveis à espessura dos 
diferentes tipos de alimentos.
- Ampla superfície de confeção ideal para alimentos com 
diferentes tamanhos e formas.
- Superfície de confeção aquecida uniformente faz com que 
não existam zonas frias para um grelhado perfeito a qualquer 
momento.

Grelhe o que desejar até à perfeição. Compactos, versáteis e 
ideais para grelhar sandes, vegetais, carne ou peixe. 
Satisfação garantida. 
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Código mm kW €
Modelo (LxPxA)

602086
DRLH 325x600x195 3,6 1.583,00

Duas zonas. Frente estreita. 18Kg. 230V

602083
DRCH 600x325x195 3,6 1.583,00

Duas Zonas. Frente larga. 18Kg. 230v

- Obtenha os melhores resultados de grelha com a escolha 
de placas lisas ou nervuradas, ajustáveis à espessura dos 
diferentes tipos de alimentos.
- Ampla superfície de confeção ideal para alimentos com 
diferentes tamanhos e formas.
- Superfície de confeção aquecida uniformente faz com que 
não existam zonas frias para um grelhado perfeito a qualquer 
momento.

Modelo Dimensões Potência Pratos
(LxPxA) Kw (superior/inferior)

1 zona 260x435x235 1,55
lisa/lisa

nervurada/lisa
nervurada/nervurada

1 e 1⁄2 zonas 260x435x235 1,55
lisa/lisa

nervurada/lisa
nervurada/nervurada

2 zonas 260x435x235 1,55
lisa/lisa

nervurada/lisa
nervurada/nervurada

nervurada/mista

GRELHADORES

- Superfície de confeção em ferro fundido coberta por um esmalte vítreo, à prova de riscos 
e ferrugem, resistente à oxidação. 

- Placas superiores auto balanceadas eliminam o risco de, acidentalmente, se fecharem 
sobre a comida.

- Superfícies de confeção variam em tamanho: 250x255 mm (1 zona); 355x255 (1½ zona); 
500x255 mm (2 zonas).

- Serpentinas amplas de alta resistência garantem aquecimento 
uniforme através da superfície para resultados perfeitos a 
qualquer momento.

- Termóstato integrado para regulação precisa na gama de 
temperaturas de 0ºC a 300ºC, evita o risco de queimaduras.

- Indicador luminoso liga-se no aquecimento e 
automaticamente desliga-se quando a temperatura é alcançada,

- Chassi em aço inoxidável para resistência adicional e durabilidade.

- Tabuleiro colector para migalhas e gorduras é facilmente removível para 
facilitar as operações de limpeza.
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Basta escolher os equipamentos Libero que 
pretende, cozinhar e servir em qualquer lugar!

Graças à sua forma arredondada, o alçado 
superior transparente da unidade de trabalho do 
Ponto Libero garante uma melhor ventilação dos 
odores e dos fumos, enquanto ao mesmo tempo 
pode ser utilizado para a colocação pratos.

De 20ºC a 265ºC em menos de 15 minutos.

SIRVA OS SEUS CLIENTES
EM TEMPO RECORDE!
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ACESSÓRIOS

Código mm
Modelo (LxPxA)

910601
THA705 200x100x300

Raspador para grelhador/Placa de indução

GRELHADOR DE CONTACTO HP

Código mm kW €
Modelo (LxPxA)

599032
VARIOG 800x485x250 8 5.176,00

Placa lisa cromada. 60kg. 400V

Elétrico

59
90

01

PLACA DE INDUÇÃO HP

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

599001
VARIOL1 400x475x125 3

Uma zona de confeção, placa em vidro de cerâmica. 13kg. 230V. 

599002
VARIOL3 400x475x125 5

Uma zona de confeção, placa em vidro de cerâmica. 13kg. 400V.

Indução

59
90

11

WOK DE INDUÇÃO HP

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

599011
VARIOW1 400x475x185 3,5

Uma zona de confeção, placa em vidro de cerâmica. 13Kg. 230V.

599012
VARIOW3 400x475x185 5

Uma zona de confeção, placa em vidro de cerâmica. 15kg. 400V.

Indução

59
90

32

LINHA HP
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PONTO LIBERO

PONTE LIBERO
UNIDADE REFRIGERADA

SISTEMA ANTI-ODOR

Ingredientes frescos são ingredientes de qualidade. O Ponto Libero com as 
gavetas refrigeradas integradas nunca o deixarão sem resposta aos pedidos 
dos seus clientes.

Prepare refeições apetitosas diretamente em frente aos seus clientes enquanto 
ao mesmo tempo mantém um ambiente confortável com o Ponto Libero. Apenas 
ligue a unidade, defina a velocidade da ventoinha e o Ponto Libero fará o resto.

- Unidades de confeção frontal totalmente móvel.
- Não é necessário esgoto.
- Modelos disponíveis para aceitar equipamentos de bancada 
Libero Line monofásicos ou trifásicos (opcional).
- 2 gavetas refrigeradas integradas adequadas para colocação 
de recipientes gastronorm (standard).
- Gama de temperatura da gaveta de 0º/+10ºC com regulação 
independente da temperatura,
- Capacidade: 30 litros para cada gaveta.
- Gavetas neutras estão disponíveis como opção.

- Filtro de Labirinto - captura as grandes 
partículas de vapor e gordura devido ao 
formato de labirinto. 
- Filtro Metálico de Malha Fina - captura 
as pequenas partículas de gordura devido 
à sua textura particular.

Os filtros de labirinto e metálicos podem 
ser desmontados e lavados na máquina 
de lavar louça.

Filtro de Carbono Activo - o Carbono absorve o 
vapor e as partículas voláteis gerados durante o 
processo de confeção. Lave-o simplesmente com 
água morna e seque.

Ponto Libero 3 unidade refrigerada Gaveta em aço inoxidável aceita recipientes 
gastronorm

Ponto Libero 2 unidade refrigerada

Os odores incómodos produzidos pela ebulição, 
vapor ou grelhados são primeiro direcionados 
através do Filtro de Labirinto para separar as 
grandes partículas de gordura e vapor. 

1

A filtragem dupla, passagem do Filtro de Labirinto 
através de um filtro de malha fina de metal, 
permite uma redução acrescida da redução das 
partículas. 

2

A terceira e última etapa do sistema de filtragem 
conduz o ar através do Filtro de Carbono ativado 
o qual absorve o restante vapor e partículas 
voláteis, reduzindo assim os maus odores.

3

1

2 3
2

1
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Código mm kW
Modelo (LxPxA)

351062
NELP3 1310x780x1204 0,3

Para unidades monofásicas. Mesa móvel para três equipamentos. 
Sistema de ventilação com velocidade variável integrada. 130kg. 400V

351063
NELP3HP

1310x780x1204 0,3
Para unidades trifásicas. Mesa móvel para três equipamentos. 
Sistema de ventilação com velocidade variável integrada. 130kg. 400V

PONTO LIBERO

PONTO LIBERO - TRÊS UNIDADES

Acessório Opcional para Ponto Libero de 2 e de  3 unidades
Código mm
Modelo (LxPxA)

650005
LPTSS 500x400x300

Prateleira lateral basculante. 8Kg.

Acessórios de decoração - Três unidades (opcional)
Código mm Cor
Modelo (LxPxA)

650015
LP3FPRD 480x1x990 Vermelho

Conjunto de dois paineis de acabamento frontal. 6Kg.

650007
LP3FPBL 480x1x990 Azul

Conjunto de dois paineis de acabamento frontal. 6Kg.

650006
LP3FPTK 480x1x990 Teca

Conjunto de dois paineis de acabamento frontal. 6Kg.

650016
LP3FPGR 480x1x990 Verde

Conjunto de dois paineis de acabamento frontal. 6Kg.

Esta bancada móvel, bastante prática, pode acomodar até três equipamentos 
da Linha Libero e e tem sistema de ventilação integrado para eliminação dos 
odores e vapores produzidos durante a confeção. Disponível em monofásico e 
trifásico, com ou seja gavetas refrigeradas.

PONTO LIBERO - DUAS UNIDADES

Acessórios de decoração - Duas unidades (opcional)
Código mm Cor
Modelo (LxPxA)

650019
LP2FPRD 325x1x990 Vermelho

Conjunto de dois paineis de acabamento frontal. 5Kg.

650018
LP2FPBL 325x1x990 Azul

Conjunto de dois paineis de acabamento frontal. 5Kg.

650017
LP2FPTK 325x1x990 Teca

Conjunto de dois paineis de acabamento frontal. 5Kg.

650020
LP2FPGR 325x1x990 Verde

Conjunto de dois paineis de acabamento frontal. 5Kg.

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

351060
NELP2

1000x780x1204 0,3

Para unidades monofásicas. Mesa móvel para dois equipamentos. 
Sistema de ventilação com velocidade variável integrada. 100kg. 400V

351061
NELP2HP 1000x780x1204 0,3

Para unidades trifásicas. Mesa móvel para dois equipamentos. 
Sistema de ventilação com velocidade variável integrada. 100kg. 400V

Esta bancada móvel, bastante prática, pode acomodar até dois equipamentos 
da Linha Libero e necessita apenas de uma tomada elétrica; sistema de 
ventilação integrado para eliminação dos odores e vapores produzidos 
durante a confeção. Disponível em monofásico e trifásico, com ou seja gavetas 
refrigeradas.
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ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NOS PONTOS LIBERO:
351060 e 351062: (329050), (650069), (650070), (650071), (650072)
351061: (329050), (650067),  (650068), (650069), (650072)
351063: (329050), (650066), (650068), (650069), (650072)
(329050), (650069), (650070), (650071), (650072).



Uma solução versátil para satisfazer múltiplos requisitos de 
confeção.

Apenas ligue à corrente, encha o reservatório com água e faça 
o que pretender. Ideal para confeção profissional em espaços 
pequenos.
Não é preciso uma ligação especial de água.
Segurança garantida devido à porta do forno auto-balanceada.
Peças interiores podem ser facilmente desmontadas para 
facilitar a limpeza.
Quatro botões de controlo para selecionar o modo, tempo, 
temperatura e ventilação.

MAX VAPOR
Um rápido método de confeção adequado para alimentos 
normalmente confeccionados na água.
- Temperatura do vapor está acima dos 98ºC

BAIXO VAPOR 
Para confeção lenta uniforme 
- Temperatura do vapor está acima dos 98ºC

CONFEÇÃO MISTA 
Uma combinação entre elevada humidade e controlo preciso da 
temperatura.

CONVECÇÃO  
O melhor método para assar todo o tipo de alimentos.

ARREFECIMENTO
Confeccione uma diversidade de alimentos rapidamente; não há 
tempo perdido em arrefecer o forno.

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

240913
CCO30 352x548x466 2

Câmara do forno em aço inoxidável com cantos arredondados. 4 funções. 
Capacidade 3GN 1/2. 22kg. 230V

FORNO MISTO ELÉCTRICO 3GN 1/2

SALAMANDRA - Produzida inteiramente em aço inoxidável AISI 304.
- Grelha de confeção e colector de gorduras de 7 litros, 
facilmente removíveis.
- Grelha larga de 400x650mm onde é possível colocar recipientes 
GN 1/1.
- Parte superior com elemento de aquecimento de alta 
intensidade ajustável entre 130mm e 280mm.
- Duas zonas de aquecimento por infravermelhos 
independentes, com controlos separados. Cada zona tem duas 
potências de aquecimento (meia potência ou potência total).

os tempos podem variar dependendo do tipo de alimento e da temperatura selecionada

Código mm kW
Modelo (LxPxA)

283014
E0UUAEBOMOA 600x549x510 4

Salamandra elétrica de mesa. Aberta em três lados. Topo ajustável. 48Kg. 230V

28
30

14

24
09

13

OUTROS EQUIPAMENTOS

Produtividade
Tipo de alimento Tempo de confeção (min.)

Porco assado 60
Filetes de salmão 20

Vegetais 25
Muffins de fruta 15
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OUTROS EQUIPAMENTOS

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NOS PONTOS LIBERO:
(329040), (921180), (921181), (921182), (921183) 



os tempos podem variar dependendo do tipo de alimento e da temperatura selecionada
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Requisitos específicos do cliente
Clientes extremamente exigentes com 
necessidades rigorosas à procura de 
especialização nas sua parcerias. As soluções 
de hotelaria e lavandaria devem cumprir 
com os padrões de higiene mais elevados. O 
equipamento deve ser altamente produtivo e 
abranger as necessidades das instituições, tanto 
pequenas como grandes.

Soluções à medida
A Electrolux Professional abrange todas as 
necessidades desde cozinhas compactas e 
cozinhas em casas de repouso até à ampla 
capacidade de produção em hospitais e centros 
médicos:

Os equipamentos Thermaline permitem- lhe 
facilmente manusear grandes quantidades 
de diferentes tipos de comida enquanto ao 
mesmo tempo mantém os mais elevados 
padrões de higiene.

A função patenteada nos fornos Touchline 
“Food Safe Control” assegura a segurança 
dos alimentos sem qualquer risco de 
proliferação de bactérias.

O “WashSafe Control” (máquinas
de lavar louça) e o “Clarus Control” (máquinas 
lavar roupa) asseguram a higienização 
perfeita com consumo mínimo de água e 
energia.

Máquinas de Lavar de Barreira Asséptica 
garantem um controlo máximo de higiene 
com um lado para carregar a roupa suja e 
outro lado para descarregar a roupa limpa.

Assegure o mais elevado padrão de higiene 
para o chão com os programas de lavagem 
únicos para a limpeza de mopas.

Higiene e 
Produtividade 
Máximas



Todos os preços deste catálogo são válidos para Portugal 
Continental aos quais acresce IVA à taxa legal em vigor. 
Os preços, informações comerciais e características 
técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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