
Características técnicas

PL006

Placas portáteis a gás

Características principais:

30 mm para evitar possíveis 
salpicos.

Pés reguláveis em altura.

• Estrutura construída em aço inoxidável com 
compartimento de recolha de gordura.

• Placa lisa de cozedura em aço de 6 mm. 

• Orifício frontal que permite a ligação manual em todos os 
modelos.

• Placas dotadas de termopar para deteção de chama.

• Modelos preparados para trabalhar com gás natural 
(G20), gás butano (G30) ou gás propano (G31). Pré-
determinado para GLP conversível para os restantes gases 
indicados.

Modelos 1PL006 2PL006 3PL006

Largura exterior mm 425 625 825

Profundidade exterior mm 480 480 480

Altura exterior mm 260 260 260

Peso líquido/bruto kg 13/14 18/19,5 25/27

Dimensões da placa mm 380x370 580x370 780x370

Queimadores n.º 1 2 3

Potência queimadores MG kW 3,4 2,75 + 2,75 2,75 + 2,75 + 2,75

Consumo total G 30/31 Kg/h 0,268/0,264 0,434/0,426 0,651/0,63

Cocção



FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

PLACAS PORTÁTEIS A GÁS

Modelos 1PL006 2PL006 3PL006
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