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Fritadeira elétrica 5 l, bancada
Electric fryer 5 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 265x430x335 mm

Potência / Power 3 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 220x250x104 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 5 l

Produção / Production 10 kg/h

Peso / Weight 6.5 kg

Fritadeira elétrica 8 l, bancada
Electric fryer 8 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 265x475x375 mm

Potência / Power 3.5 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 220x250x104 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 8 l

Produção / Production 13 kg/h

Peso / Weight 8 kg

FF 6 (cód. 2.0.085.1000)

FF 10 (cód. 2.0.087.1000)

• Cabeçote amovível para uma fácil e rápida limpeza.
• Cuba com “zona fria” para maior tempo útil do óleo.
• Termóstato regulável de 90-180ºC. 
• Termóstato de segurança com rearme manual. 
• Sistema de segurança total.
• Estrutura em aço inox. 
• Sistema de proteção das resistências em aço inox.

• Cabeçote amovível para uma fácil e rápida limpeza.
• Cuba com “zona fria” para maior tempo útil do óleo.
• Termóstato regulável de 90-180ºC. 
• Termóstato de segurança com rearme manual. 
• Sistema de segurança total.
• Estrutura em aço inox. 
• Sistema de proteção das resistências em aço inox.
• Torneira com dispositivo de segurança para drenagem do óleo.

• Detachable headpiece for quick and easy cleaning.
• Vat with cold zone for a longer lifetime of the frying oil.
• Adjustable thermostat of 90-180ºC.
• Safety thermostat with manual reset.
• Active safety system.
• Structure made in stainless steel.
• Heating element with stainless steel protection.

• Detachable headpiece for quick and easy cleaning.
• Vat with cold zone for a longer lifetime of the frying oil.
• Adjustable thermostat of 90-180ºC.
• Safety thermostat with manual reset.
• Active safety system.
• Structure made in stainless steel.
• Heating element with stainless steel protection.
• Vat equipped with tap for easy draining of the oil.

Picadoras de carne
Meat Mincers

230V

230V

Fritadeiras
Deep Fryers

220 mm

250 mm

220 mm

250 mm
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Fritadeira elétrica 8 l, bancada
Electric fryer 8 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 265x475x375 mm

Potência / Power 5.1 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 220x250x104 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 8 l

Produção / Production 15 kg/h

Peso / Weight 8.5 kg

Fritadeira elétrica 10 l, bancada
Electric fryer 10 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 325x500x415 mm

Potência / Power 7.5 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 276x276x104 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 10 l

Produção / Production 20 kg/h

Peso / Weight 10.8 kg

FF 10 TR (cód. 2.0.089.1000)

FF 15 TR (cód. 2.0.091.1000)

• Cabeçote amovível para uma fácil e rápida limpeza.
• Cuba com “zona fria” para maior tempo útil do óleo.
• Termóstato regulável de 90-180ºC. 
• Termóstato de segurança com rearme manual. 
• Sistema de segurança total.
• Estrutura em aço inox. 
• Sistema de proteção das resistências em aço inox.
• Torneira com dispositivo de segurança para drenagem do óleo.

• Cabeçote amovível para uma fácil e rápida limpeza.
• Cuba com “zona fria” para maior tempo útil do óleo.
• Termóstato regulável de 90-180ºC. 
• Termóstato de segurança com rearme manual. 
• Sistema de segurança total.
• Estrutura em aço inox. 
• Sistema de proteção das resistências em aço inox.
• Torneira com dispositivo de segurança para drenagem do óleo.

• Detachable headpiece for quick and easy cleaning.
• Vat with cold zone for a longer lifetime of the frying oil.
• Adjustable thermostat of 90-180ºC.
• Safety thermostat with manual reset.
• Active safety system.
• Structure made in stainless steel.
• Heating element with stainless steel protection.
• Vat equipped with tap for easy draining of the oil.

• Detachable headpiece for quick and easy cleaning.
• Vat with cold zone for a longer lifetime of the frying oil.
• Adjustable thermostat of 90-180ºC.
• Safety thermostat with manual reset.
• Active safety system.
• Structure made in stainless steel.
• Heating element with stainless steel protection.
• Vat equipped with tap for easy draining of the oil.

400V

400V

Opcional para fritadeira FF 15 TR / Optional for FF 15 TR fryer

cód. 6.0.091.0010
Móvel em inox. Facilita a drenagem e filtragem do óleo
Stainless steel counter. Makes draining and filtering of frying oil easier

cód. 4.0.091.1033
Cesto 1/2, 120x240x104 mm
1/2 Basket, 120x240x104 mm

220 mm

250 mm

276 mm

276 mm
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Fritadeira elétrica 5+5 l, bancada
Electric fryer 5+5 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 525x430x335 mm

Potência / Power 3 + 3 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 220x250x104 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 5 + 5 l

Produção / Production 10 + 10 kg/h

Peso / Weight 12 kg

FF 6+6 (cód. 2.0.086.1000)

• Cabeçote amovível para uma fácil e rápida limpeza.
• Cuba com “zona fria” para maior tempo útil do óleo.
• Termóstato regulável de 90-180ºC. 
• Termóstato de segurança com rearme manual. 
• Sistema de segurança total.
• Estrutura em aço inox. 
• Sistema de proteção das resistências em aço inox.

• Detachable headpiece for quick and easy cleaning.
• Vat with cold zone for a longer lifetime of the frying oil.
• Adjustable thermostat of 90-180ºC.
• Safety thermostat with manual reset.
• Active safety system.
• Structure made in stainless steel.
• Heating element with stainless steel protection.

230V

Fritadeira elétrica 8+8 l, bancada
Electric fryer 8+8 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 525x475x375 mm

Potência / Power 3.5 + 3.5 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 220x250x104 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 8 + 8 l

Produção / Production 13 + 13 kg/h

Peso / Weight 14 kg

FF 10+10 (cód. 2.0.088.1000)

• Cabeçote amovível para uma fácil e rápida limpeza.
• Cuba com “zona fria” para maior tempo útil do óleo.
• Termóstato regulável de 90-180ºC. 
• Termóstato de segurança com rearme manual. 
• Sistema de segurança total.
• Estrutura em aço inox. 
• Sistema de proteção das resistências em aço inox.
• Torneira com dispositivo de segurança para drenagem do óleo.

• Detachable headpiece for quick and easy cleaning.
• Vat with cold zone for a longer lifetime of the frying oil.
• Adjustable thermostat of 90-180ºC.
• Safety thermostat with manual reset.
• Active safety system.
• Structure made in stainless steel.
• Heating element with stainless steel protection.
• Vat equipped with tap for easy draining of the oil.

230V

Fritadeira elétrica 8+8 l, bancada
Electric fryer 8+8 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 525x475x375 mm

Potência / Power 5.1 + 5.1 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 220x250x104 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 8 + 8 l

Produção / Production 15 + 15 kg/h

Peso / Weight 16 kg

FF 10+10 TR (cód. 2.0.090.1000)

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FF 10+10. • Other technical characteristics similar to the FF 10+10 model. 

400V

220 mm

250 mm

220 mm

250 mm

220 mm

250 mm
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Fritadeira elétrica 10+10 l, bancada
Electric fryer 10+10 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 653x500x415 mm

Potência / Power 7.5 + 7.5 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 276x276x104 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 10 + 10 l

Produção / Production 20 + 20 kg/h

Peso / Weight 20.6 kg

FF 15+15 TR (cód. 2.0.092.1000)

• Cabeçote amovível para uma fácil e rápida limpeza.
• Cuba com “zona fria” para maior tempo útil do óleo.
• Termóstato regulável de 90-180ºC. 
• Termóstato de segurança com rearme manual. 
• Sistema de segurança total.
• Estrutura em aço inox. 
• Sistema de proteção das resistências em aço inox.
• Torneira com dispositivo de segurança para drenagem do óleo.

• Detachable headpiece for quick and easy cleaning.
• Vat with cold zone for a longer lifetime of the frying oil.
• Adjustable thermostat of 90-180ºC.
• Safety thermostat with manual reset.
• Active safety system.
• Structure made in stainless steel.
• Heating element with stainless steel protection.
• Vat equipped with tap for easy draining of the oil.

400V

Opcional para fritadeira FF 15+15 TR / Optional for FF 15+15 TR fryer

cód. 6.0.091.0020
Móvel em inox para fritadeira. Facilita a drenagem e filtragem do óleo 
Stainless steel counter. Makes draining and filtering of frying oil easier

cód. 4.0.091.1033
Cesto 1/2, 120x240x104 mm
1/2 Basket, 120x240x104 mm

Móvel para fácil filtragem:
Móvel para fritadeiras FF 15. Facilita a 
drenagem e filtragem do óleo.

Counter for easy filtering:
Counter for FF 15 fryers. Makes draining 
and filtering of frying oil easier.

276 mm

276 mm
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Fritadeiras linha easy frying
Easy frying  range fryers

Fritadeira elétrica 9 l, bancada
Electric fryer 9 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 290x550x295 (435) mm

Potência / Power 6 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 190x245x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 8 - 9 l

Peso / Weight 13 kg

Fritadeira elétrica 12 l, bancada
Electric fryer 12 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 375x655x310 (450) mm

Potência / Power 9 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 235x275x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 10 - 12 l

Peso / Weight 18 kg

Fritadeira elétrica 9+9 l, bancada
Electric fryer 9+9 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 580x550x295 (435) mm

Potência / Power 6 + 6 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 190x245x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity (8 - 9) + (8 - 9) l

Peso / Weight 20 kg

FE 9 T (cód. 1160.220.003)

FE 12 T (cód. 1160.220.004)

FE 2x9  T (cód. 1160.220.005)

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável e cabeçote extraível para fácil 

higienização.
• Torneira de segurança para descarga do óleo.
• Cuba com filtro e “zona fria” para o depósito de resíduos.

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável e cabeçote extraível para fácil 

higienização.
• Torneira de segurança para descarga do óleo.
• Cuba com filtro e “zona fria” para o depósito de resíduos.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FE 9 T.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Manufactured in stainless steel with removable head.
• Safety tap for oil discharge.
• Vat with recovery oil filter and  “cool zone” for deposit of the cooking 

residue.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Manufactured in stainless steel with removable head.
• Safety tap for oil discharge.
• Vat with recovery oil filter and  “cool zone” for deposit of the cooking 

residue.

• Other technical characteristics similar to the FE 9 T model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

92

400V

92

400V

92

400V

190 mm

245 mm

235 mm

275 mm

190 mm

245 mm
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Fritadeira elétrica 12+12 l, bancada
Electric fryer 12+12 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 750x655x310 (450) mm

Potência / Power 9 + 9 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 235x275x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity (10 - 12) + (10 - 12) l

Peso / Weight 32 kg

Fritadeira elétrica 20 l, pastelaria, bancada
Electric fryer 20 l, pastry, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 750x675x260 (380) mm

Potência / Power 9 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 560x275x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 18 - 20 l

Peso / Weight 24 kg

Fritadeira elétrica 37 l, pastelaria, bancada
Electric fryer 37 l, pastry, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 750x775x260 (380) mm

Potência / Power 9 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 600x400x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 34 - 37 l

Peso / Weight 29 kg

FE 2x12 T (cód. 1160.220.006)

FEP 20 T (cód. 1160.220.001)

FEP 60 T (cód. 1160.220.002)

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável e cabeçote extraível para fácil 

higienização.
• Torneira de segurança para descarga do óleo.
• Cuba com filtro e “zona fria” para o depósito de resíduos.

• Estrutura em aço inoxidável e cabeçote extraível para fácil 
higienização.

• Torneira de segurança para descarga do óleo.
• Dimensões da cuba: 580x320x220 mm.
• Cesto ideal para pastelaria.

• Estrutura em aço inoxidável e cabeçote extraível para fácil 
higienização.

• Torneira de segurança para descarga do óleo.
• Dimensões da cuba: 620x420x220 mm.
• Cesto ideal para pastelaria.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Manufactured in stainless steel with removable head.
• Safety tap for oil discharge.
• Vat with recovery oil filter and  “cool zone” for deposit of the cooking 

residue.

• Manufactured in stainless steel with removable head.
• Safety tap for oil discharge.
• Vat dimensions: 580x320x220 mm.
• Special basket excellent for pastry.

• Manufactured in stainless steel with removable head.
• Safety tap for oil discharge.
• Vat dimensions: 620x420x220 mm.
• Special basket excellent for pastry.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Opcional para FEP 20 T / Optional for FEP 20 T

cód. 91160.220.001 CFEP 20 T
Cesto para fritadeiras pastelaria, 560x275x105 mm
Basket for pastry fryers, 560x275x105

Opcional para FEP 60 T / Optional for FEP 60 T

cód. 91160.220.002 CFEP60T
Cesto para fritadeiras pastelaria, 600x400x105 mm 
Basket for pastry fryers, 600x400x105 mm

92

400V

235 mm

275 mm

560 mm

275 mm

600 mm

400 mm
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Fritadeira a gás 15 l, móvel
Gas standing fryer, 15 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 375x650x845 (1140) mm

Potência / Power 13 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.37 m3/h

Dimensões cesto / Basket dimensions 235x275x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 14 - 15 l

Peso / Weight 44 kg

Fritadeira a gás 20 l, móvel
Gas standing fryer, 20 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 375x750x845 (1140) mm

Potência / Power 14 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.48 m3/h

Dimensões cesto / Basket dimensions 235x385x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 18 - 20 l

Peso / Weight 47 kg

Fritadeira a gás 15+15 l, móvel
Gas standing fryer, 15+15 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 750x650x845 (1140) mm

Potência / Power 13 +13 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.75 m3/h

Dimensões cesto / Basket dimensions 235x275x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity (14 - 15) + (14 - 15) l

Peso / Weight 81 kg

FG15M (cód. 1161.220.005)

FG20M (cód. 1161.220.006)

FG2X15M (cód. 1161.220.007)

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável com queimadores de grande potência.
• Equipado com chama piloto, isqueiro e uma gaveta de recolha do 

óleo.
• Torneira de segurança para descarga do óleo.

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável com queimadores de grande potência.
• Equipado com chama piloto, isqueiro e uma gaveta de recolha do 

óleo.
• Torneira de segurança para descarga do óleo.

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável com queimadores de grande potência.
• Equipado com chama piloto, isqueiro e uma gaveta de recolha do 

óleo.
• Torneira de segurança para descarga do óleo.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Structure made in stainless steel with high power burners. 
• Equipped with burner pilot flame, piezoelectric ignition for pilot and 

a drip tray.
• Safety tap for oil discharge.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Structure made in stainless steel with high power burners. 
• Equipped with burner pilot flame, piezoelectric ignition for pilot and 

a drip tray.
• Safety tap for oil discharge.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Structure made in stainless steel with high power burners. 
• Equipped with burner pilot flame, piezoelectric ignition for pilot and 

a drip tray.
• Safety tap for oil discharge.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

92

92

92

235 mm

275 mm

235 mm

385 mm

235 mm

275 mm
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Fritadeira a gás 20+20 l, móvel
Gas standing fryer, 20+20 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 750x750x845 (1140) mm

Potência / Power 14 + 14 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.96 m3/h

Dimensões cesto / Basket dimensions 235x385x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity (17.5 - 20) + (17.5 - 20) l

Peso / Weight 86 kg

FG2X20M (cód. 1161.220.008)

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável com queimadores de grande potência.
• Equipado com chama piloto, isqueiro e uma gaveta de recolha do 

óleo.
• Torneira de segurança para descarga do óleo.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Structure made in stainless steel with high power burners. 
• Equipped with burner pilot flame, piezoelectric ignition for pilot and 

a drip tray.
• Safety tap for oil discharge.

MAGNUS®

92

Fritadeira elétrica 14 l, móvel
Electric standing fryer 14 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 375x655x845 (985) mm

Potência / Power 9 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 235x275x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 12 - 14 l

Peso / Weight 29 kg

Fritadeira elétrica 20 l, móvel
Electric standing fryer 20 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 375x755x845 (985) mm

Potência / Power 12 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 235x385x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity 18 - 20 l

Peso / Weight 32 kg

FE15M (cód. 1161.220.001)

FE20M (cód. 1161.220.002)

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável e cabeçote extraível para fácil 

higienização.
• Equipado com uma gaveta de recolha do óleo e torneira de 

segurança para descarga do óleo.
• Cuba com filtro e “zona fria” para o depósito de resíduos.

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável e cabeçote extraível para fácil 

higienização.
• Equipado com uma gaveta de recolha do óleo e torneira de 

segurança para descarga do óleo.
• Cuba com filtro e “zona fria” para o depósito de resíduos.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Structure made in stainless steel with removable head.
• Equipped with a drip tray and safety tap for oil discharge.
• Vat with recovery oil filter and  “cool zone” for the deposit of the 

cooking residue.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Structure made in stainless steel with removable head.
• Equipped with a drip tray and safety tap for oil discharge.
• Vat with recovery oil filter and  “cool zone” for the deposit of the 

cooking residue.

MAGNUS®

MAGNUS®

92

400V

92

400V

235 mm

385 mm

235 mm

385 mm

235 mm

275 mm
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Fritadeira elétrica 14+14 l, móvel
Electric standing fryer 14+14 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 750x655x845 (985) mm

Potência / Power 9 + 9 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 235x275x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity (12-14)  + (12-14) l

Peso / Weight 55 kg

Fritadeira elétrica 20 +20 l, móvel
Electric standing fryer 20+20 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 750x755x845 (985) mm

Potência / Power 12 +12 kW

Dimensões cesto / Basket dimensions 235x385x105 mm

Capacidade de óleo / Oil capacity (17.5-20) + (17.5-20) l

Peso / Weight 60 kg

FE2x15M (cód. 1161.220.004)

FE2x20M (cód. 1161.220.003)

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável e cabeçote extraível para fácil 

higienização.
• Equipado com uma gaveta de recolha do óleo e torneira de 

segurança para descarga do óleo.
• Cuba com filtro e “zona fria” para o depósito de resíduos.

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Estrutura em aço inoxidável e cabeçote extraível para fácil 

higienização.
• Equipado com uma gaveta de recolha do óleo e torneira de 

segurança para descarga do óleo.
• Cuba com filtro e “zona fria” para o depósito de resíduos.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Structure made in stainless steel with removable head.
• Equipped with a drip tray and safety tap for oil discharge.
• Vat with filter for recovery oil and  “cool zone” for the deposit of the 

cooking residue.

• Basket made in bright chromed steel, with nylon handles.
• Structure made in stainless steel with removable head.
• Equipped with a drip tray and and safety tap for oil discharge.
• Vat with filter for recovery oil and  “cool zone” for the deposit of the 

cooking residue.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Opcionais para fritadeiras / Optionals for fryers

cód. 91160.220.003 161850
Cesto para fritadeiras 9 l (190x245x105 mm)
Basket for 9 l fryer (190x245x105 mm)

cód. 91161.220.001 161745
Cesto para fritadeiras 12T e 15M (235x275x105 mm) 
Basket for 12 T and 15M fryers (235x275x105 mm)

cód. 91161.220.002 162057
Cesto para fritadeiras 20 M (235x385x105 mm)
Basket for 20 M fryer (235x385x105 mm)

235 mm

275 mm

235 mm

385 mm
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Fogões, monolumes e placas de indução
Stoves, stockpot stoves and induction cookers

Fogões Eco 900: Modelos de 4 e 6 queimadores com 
ou sem forno. Consulte as páginas 162 a 163.

Fogões Eco 700: Modelos de 4 e 6 queimadores com 
ou sem forno. Consulte as páginas 161 a 162.

900 Eco stoves: 4 and 6 burners stoves, with or 
without oven. See pages 162 to 163.

700 Eco stoves: 4 and 6 burners stoves, with or 
without oven. See pages 161 to 162.

Trempe monolume a gás, 12 kW
Gas stockpot stove flooring, 12 kW

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 580x580x520 mm

Potência / Power 12 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.27 m3/h

Peso / Weight 30 kg

MLG 12 (cód. 1150.220.001)

• Um queimador com válvula de segurança, termopar e chama piloto.
• Construído em aço inoxidável.

• One burner with safety valve, thermocouple and pilot flame.
• Made in stainless steel.

MAGNUS®

P. 161

P. 162

Trempe monolume elétrica, 5 kW
Electric stockpot stove flooring, 5 kW

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 580x580x520 mm

Potência / Power 5 kW

Placa em ferro fundido / Cast iron plate 400x400 mm

Peso / Weight 30 kg

MLE 5 (cód. 1150.220.002)

• Construído em aço inoxidável.
• Placa de ferro fundido com controlo de sobreaquecimento.
• O diâmetro da panela não deverá ultrapassar os 400 mm.

• Made in stainless steel.
• Cast iron plate with overheating control.
• The diameter of the pan should not exceed 400 mm.

MAGNUS®

400V
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Fogão a gás, 3 queimadores, bancada
3 Burners gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1080x480x260 mm

Queimadores / Burners 1x 3.2 + 1x 5.5 + 1x 7 kW

Potência / Power 15.7 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.662 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1236 / 1219 g/h

Peso / Weight 48 kg

GFB3 (cód. )

• Três queimadores com válvula de segurança, termopar e chama 
piloto.

• Grelhas em ferro fundido.
• Construído em aço inoxidável.
• Pés ajustáveis.

• Three burners with safety valve, thermocouple and pilot flame.
• Grids in cast iron.
• Made in stainless steel.
• Adjustable feet.

MAGNUS®

Fogão a gás, 1 queimador, bancada
1 Burner gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 360x480x260 mm

Queimadores / Burners 1x 5.5 kW

Potência / Power 5.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.582 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 945 / 932 g/h

Peso / Weight 15 kg

Fogão a gás, 2 queimadores, bancada
2 Burners gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 720x480x260 mm

Queimadores / Burners 1x 3.2 + 1x 5.5 kW

Potência / Power 8.7 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.921 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 685 / 676 g/h

Peso / Weight 30 kg

GFB1 (cód. )

GFB2 (cód. )

• Um queimador com válvula de segurança, termopar e chama piloto.
• Grelhas em ferro fundido.
• Construído em aço inoxidável.
• Pés ajustáveis.

• Dois queimadores com válvula de segurança, termopar e chama 
piloto.

• Grelhas em ferro fundido.
• Construído em aço inoxidável.
• Pés ajustáveis.

• One burner with safety valve, thermocouple and pilot flame.
• Grids in cast iron.
• Made in stainless steel.
• Adjustable feet.

• Two burners with safety valve, thermocouple and pilot flame.
• Grids in cast iron.
• Made in stainless steel.
• Adjustable feet.

MAGNUS®

MAGNUS®
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Fogão a gás, 1 queimador, bancada
1 Burner gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 385x385x205 mm

Potência / Power 6 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.64 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 449.4 (G30) / 394.2 (G31) g/h

Peso / Weight 7.5 kg

Fogão a gás, 2 queimadores, bancada
2 Burners gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 755x385x205 mm

Potência / Power 12 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.28 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 898.8 (G30) / 788.4 (G31) g/h

Peso / Weight 13 kg

GCT 6 (cód. 2.0.292.0001)

GCT 2x6 (cód. 2.0.293.0001)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável.
• Cantos arredondados para uma fácil limpeza.
• Possibilidade de levar grelha à máquina de lavar.
• Queimador de alta rendimento.
• Equipado com um isqueiro.

• Estrutura totalmente em aço inoxidável.
• Cantos arredondados para uma fácil limpeza.
• Possibilidade de levar grelha à máquina de lavar.
• Queimadores de alta rendimento.
• Equipado com um isqueiro para cada queimador.

• Structure made in stainless steel.
• Rounded corners for easy cleaning.
• The pan support can be cleaned in dishwasher without any 

problem.
• High power burner. 
• Equipped with piezoelectric ignition.

• Structure made in stainless steel.
• Rounded corners for easy cleaning.
• The pan support can be cleaned in dishwasher without any 

problem.
• High power burners. 
• Equipped with piezoelectric ignition for each burner.

Trempe monolume elétrica, 5 kW
Electric stockpot stove flooring, 5 kW

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 580x580x520 mm

Potência / Power 5 kW

Placa em ferro fundido / Cast iron plate 400x400 mm

Peso / Weight 30 kg

MLE 5 (cód. 1150.220.002)

• Construído em aço inoxidável.
• Placa de ferro fundido com controlo de sobreaquecimento.
• O diâmetro da panela não deverá ultrapassar os 400 mm.

• Made in stainless steel.
• Cast iron plate with overheating control.
• The diameter of the pan should not exceed 400 mm.

MAGNUS®

400V
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Fogão elétrico com 1 placa redonda (Ø220 mm), bancada
1 Round plate electric stove Ø 220 mm, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 377x395x175 mm

Potência / Power 2 kW

Superfície útil / Working area Ø 220 mm

Peso / Weight 7 kg

Fogão elétrico com 2 placas redondas (Ø220 mm), bancada
2 Round plates electric stove Ø 220 mm, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 745x395x175 mm

Potência / Power 2 + 2 kW

Superfície útil / Working area 2x Ø 220 mm

Peso / Weight 12.5 kg

ECT 2 (cód. 2.0.232.0001)

ECT 2x2 (cód. 2.0.233.0001)

• Estrutura exterior em aço inoxidável.
• Cantos arredondados para uma fácil limpeza.
• Disco em ferro fundido de alta qualidade.
• Regulador de energia com 6 níveis.

• Estrutura exterior em aço inoxidável.
• Cantos arredondados para uma fácil limpeza.
• Disco em ferro fundido de alta qualidade.
• Regulador de energia com 6 níveis.

• Structure made in stainless steel.
• Rounded corners for easy cleaning.
• High quality cast iron plate.
• Energy regulator with 6 levels.

• Structure made in stainless steel.
• Rounded corners for easy cleaning.
• High quality cast iron plate.
• Energy regulator with 6 levels.

230V

230V

Fogão vitrocerâmico com 1 zona de cozedura (Ø200 mm), bancada
1 Infrared zone stove (Ø200 mm), countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 470x375x130 mm

Potência / Power 1.8 kW

Superfície útil / Working area Ø 200 mm

Peso / Weight 6.5 kg

Fogão vitrocerâmico com 2 zonas de cozedura (Ø200 mm), bancada
2 Infrared zones stove (Ø200 mm), countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 640x375x130 mm

Potência / Power 3.6 kW

Superfície útil / Working area 2x Ø 200 mm

Peso / Weight 9 kg

IRCT 1.8W (cód. 2.0.252.0001)

IRCT 2x1.8W (cód. 2.0.253.0001)

• Estrutura exterior em aço inoxidável com aquecimento por infra-
vermelhos.

• Cantos arredondados para uma fácil limpeza.
• Regulador de energia com 6 níveis.

• Estrutura exterior em aço inoxidável com aquecimento por infra-
vermelhos.

• Cantos arredondados para uma fácil limpeza.
• Regulador de energia com 6 níveis.

• Structure made in stainless steel with infrared heating.
• Rounded corners for easy cleaning.
• Energy regulator with 6 levels.

• Structure made in stainless steel with infrared heating.
• Rounded corners for easy cleaning.
• Energy regulator with 6 levels.

230V

230V
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Placa de indução com controlo tátil, bancada
Induction cooker with touch control, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 340x440x118 mm

Potência / Power 3.5 kW

Superfície útil / Working area Ø 230 mm

Temperatura regulável / Temperature range 60 - 240 ºC

Temporizador / Timer 0 - 180 min.

Níveis de potência / Power levels (0.5 kW - 3.5 kW) 1 - 13 nº

Placa de indução, bancada
Induction cooker, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 338x405x118 mm

Potência / Power 3.5 kW

Superfície útil / Working area Ø 230 mm

Temperatura regulável / Temperature range 60 - 240 ºC

Temporizador / Timer 0 - 180 min.

Níveis de potência / Power levels (0.5 kW - 3.5 kW) 1 - 20 nº

INCT 3.5 TT (cód. 1169.412.004)

INCT 3500 TT (cód. 1169.412.006)

• Vidro cerâmico da German Schott.
• Estrutura em aço inoxidável com controlo tátil.
• Ecrã LCD.
• Dupla proteção das placas eletrónicas.
• Fornecido com filtro de proteção do ventilador.
• Pés em alumínio.

• Vidro cerâmico da German Schott.
• Estrutura em aço inoxidável.
• Visor Led e ajuste da potência por manípulo.
• Dupla proteção das placas eletrónicas.
• Fornecido com filtro de proteção do ventilador.
• Pés em alumínio.

• German Schott black glassplate.            
• Structure made in stainless steel with touch control.
• LCD display.
• 2 layers protection on electronic boards.
• Supplied with a protection filter for the fan.
• Aluminium feet.

• German Schott black glassplate.            
• Structure made in stainless steel.
• Led display and power adjusting knob.
• 2 layers protection on electronic boards.
• Supplied with a protection filter for the fan.
• Aluminium feet.

230V

230V

NTS Japan

NTS Japan

Placa de indução com comando à distância, modelo de encastrar 
Induction cooker with remote control, built-in model

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 370x390x120 mm

Potência / Power 3.5 kW

Superfície útil / Working area Ø 230 mm

Temperatura regulável / Temperature range 60 - 240 ºC

Níveis de potência / Power levels (0.5 kW - 3.5 kW) 1 - 10 nº

INCT 3.5 DI (cód. 1169.412.005)

• Vidro cerâmico da German Schott.
• Estrutura em aço inoxidável.
• Visor Led e ajuste da potência por manípulo.
• Dupla proteção das placas eletrónicas.

• German Schott black glassplate.            
• Structure made in stainless steel.
• Led display and power adjusting knob.
• 2 layers protection on electronic boards.

230V

NTS Japan
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Placa de indução com controlo tátil, bancada
Induction cooker with touch control, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x540x170 mm

Potência / Power 5 kW

Superfície útil / Working area Ø 260 mm

INCT 5000 TT (cód. 1169.412.007)

• Vidro cerâmico da German Schott.
• Estrutura em aço inoxidável com controlo tátil.
• Visor Led.
• Dupla proteção das placas eletrónicas.
• Fornecido com filtro de proteção do ventilador.
• Pés em alumínio.

• German Schott black glassplate.            
• Structure made in stainless steel with touch control.
• Led display.
• 2 layers protection on electronic boards.
• Supplied with a protection filter for the fan.
• Aluminium feet.

400V

NTS Japan

Placa de indução WOK com controlo tátil, bancada
WOK induction cooker with touch control, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x540x185 mm

Potência / Power 5 kW

WINCT 5000 TT (cód. 1169.412.008)

• Estrutura em aço inoxidável com controlo tátil.
• Visor Led.
• Dupla proteção das placas eletrónicas.
• Fornecido com filtro de proteção do ventilador.
• Pés em alumínio.

• Structure made in stainless steel with touch control.
• Led display.
• 2 layers protection on electronic boards.
• Supplied with a protection filter for the fan.
• Aluminium feet.

400V

NTS Japan

Placa de grelhar vitrocerâmica, 385x415 mm
Vitroceramic griddle plate, 385x415mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 408x528x252 mm

Potência / Power 3.5 kW

Peso / Weight 10 kg

EGP 4.4 Vitro (cód. 2.0.341.0001)

• Estrutura em aço inox e molheira amovível em aço inox.
• Aquecimento super-rápido.
• Superfície em vitrocerâmica, fácil de limpar.
• Cantos arredondados para uma rápida e fácil limpeza.
• Termóstato regulável de 0 a 250ºC com indicador luminoso.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• Super-fast heating.
• Glass ceramic plate, easy to clean.
• Rounded corners for  fast and easy cleaning.
• Adjustable thermostat 0-250ºC with signal light.

230V

385 mm

415 mm
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Placas de grelhar
Griddle plates

High performance burners with a simplified injector change 
system.
Gas valves with safety system.
Prepared for G20. Supplied with G30 injectors.
Independent lighters for each burner.
Structured made in stainless steel.
Removable drip tray in stainless steel.

Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado 
de troca de injetores.
Válvulas de gás com sistema de segurança.
Preparados para gás natural (G20). Injetores para GPL (G30) 
fornecidos junto do manual de instruções.
Ignição através de isqueiros independentes para cada 
queimador.
Estrutura em aço inox.
Molheira amovível em aço inox.

Placas de 6 mm / Plates 6 mm

Placa de grelhar a gás em aço polido, 383x395 mm
Polished steel gas griddle plate, 383x395 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 420x510x235 mm

Potência / Power 3.1 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.33 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 235 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 1 / 1 nº

Peso / Weight 16.5 kg

Placa de grelhar a gás em aço polido, 583x395 mm
Polished steel gas griddle plate, 583x395 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 620x510x235 mm

Potência / Power 5.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.582 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 434 / 427 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 2 / 2 nº

Peso / Weight 22.5 kg

GGP 6.4  (cód. 2.0.301.0001)

GGP 6.6  (cód. 2.0.302.0001)

• Estrutura em aço inox e molheira amovível em aço inox.
• Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado de 

troca de injetores.
• Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
• Válvulas de gás com sistema segurança.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo GGP 6.4.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• High performance burners with a simplified injector change system.
• Independent lighter for each burner.
• Gas valves with safety system.

• Other technical characteristics similar to the GGP 6.4 model.

383 mm

583 mm

395 mm

395 mm
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Placa de grelhar a gás em aço polido, 783x395 mm
Polished steel gas griddle plate, 783x395 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 820x510x235 mm

Potência / Power 8.25 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.872 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 650 / 641 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 3 / 3 nº

Peso / Weight 29 kg

Placa de grelhar a gás em aço polido, 983x395 mm
Polished steel gas griddle plate, 983x395 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1020x510x235 mm

Potência / Power 9.3 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.99 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 705 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 3 / 3 nº

Peso / Weight 35 kg

Placa de grelhar a gás em aço polido com fogão - 383x395 mm
Polished steel gas griddle plate with burner - 383x395 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 820x510x235 mm

Potência / Power 3.1 (Placa/Plate) / 3.2 (Queimador/Burner) kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.67 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 478 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 2 / 2 nº

Peso / Weight 22.5 kg

GGP 6.8 (cód. 2.0.303.0001)

GGP 6.10 (cód. 2.0.304.0001)

GGP 6.4 F (cód. 2.0.313.0001)

• Estrutura em aço inox e molheira amovível em aço inox.
• Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado de 

troca de injetores.
• Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
• Válvulas de gás com sistema segurança.

• Estrutura em aço inox e molheira amovível em aço inox.
• Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado de 

troca de injetores.
• Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
• Válvulas de gás com sistema segurança.

• 2 Funções num só equipamento: Grelhar e cozinhar.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo GGP 6.4.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• High performance burners with a simplified injector change system.
• Independent lighter for each burner.
• Gas valves with safety system.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• High performance burners with a simplified injector change system.
• Independent lighter for each burner.
• Gas valves with safety system.

• 2 Functions in one single equipment: Grilling and cooking.
• Other technical characteristics similar to the GGP 6.4 model.

783 mm

983 mm

383 mm

395 mm

395 mm

395 mm

Placas de grelhar com fogão
Griddle plates with burner
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Placa de grelhar a gás em aço polido com fogão - 583x395 mm
Polished steel gas griddle plate with burner - 583x395 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1020x510x235 mm

Potência / Power 5.5 (Placa/Plate) / 3.2 (Queimador/Burner) kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.92 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 686 / 676 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 3 / 3 nº

Peso / Weight 28.5 kg

Placa de grelhar a gás em aço polido com fogão - 783x395 mm
Polished steel gas griddle plate with burner - 783x395 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1220x510x235 mm

Potência / Power 8.25 (Placa/Plate) / 3.2 (Queimador/Burner) kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.211 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 903 / 889 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 4 / 4 nº

Peso / Weight 41 kg

GGP 6.6 F (cód. 2.0.314.0001)

GGP 6.8 F (cód. 2.0.315.0001)

• 2 Funções num só equipamento: Grelhar e cozinhar.
• Estrutura em aço inox e molheira amovível em aço inox.
• Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado de 

troca de injetores.
• Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
• Válvulas de gás com sistema segurança.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo GGP 6.6 F.

• 2 Functions in one single equipment: Grilling and cooking.
• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• High performance burners with a simplified injector change system.
• Independent lighter for each burner.
• Gas valves with safety system.

• Other technical characteristics similar to the GGP 6.6 F model.

583 mm

783 mm

395 mm

395 mm

Placas de grelhar vitrocerâmica 
Vitroceramic griddle plates

Placa de grelhar vitrocerâmica, 385x415 mm
Vitroceramic griddle plate, 385x415mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 408x528x252 mm

Potência / Power 3.5 kW

Peso / Weight 10 kg

EGP 4.4 Vitro (cód. 2.0.341.0001)

• Estrutura em aço inox e molheira amovível em aço inox.
• Aquecimento super-rápido.
• Superfície em vitrocerâmica, fácil de limpar.
• Cantos arredondados para uma rápida e fácil limpeza.
• Termóstato regulável de 0 a 250ºC com indicador luminoso.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• Super-fast heating.
• Glass ceramic plate, easy to clean.
• Rounded corners for  fast and easy cleaning.
• Adjustable thermostat 0-250ºC with signal light.

230V

385 mm

415 mm
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Placa de grelhar a gás em aço polido, 555x400 mm
Polished steel gas griddle plate, 555x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 620x510x305 mm

Potência / Power 6.2 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.66 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 470 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 2 / 2 nº

Peso / Weight 36 kg

Placa de grelhar a gás mista em aço polido, 555x400 mm
Mixed Polished steel gas griddle plate, 555x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 620x510x305 mm

Potência / Power 6.2 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.66 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 470 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 2 / 2 nº

Peso / Weight 36 kg

GGP 15.6 (cód. 2.0.322.0003)

GGP 15.6 M (cód. 2.0.322.0006)

• Estrutura e molheira amovível em aço inox.
• Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado de 

troca de injetores.
• Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
• Válvulas de gás com sistema segurança.

• Estrutura e molheira amovível em aço inox.
• Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado de 

troca de injetores.
• Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
• Válvulas de gás com sistema segurança.

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo GGP 15.6.

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo GGP 15.6 M.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• High performance burners with a simplified injector change system.
• Independent lighter for each burner.
• Gas valves with safety system.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• High performance burners with a simplified injector change system.
• Independent lighter for each burner.
• Gas valves with safety system.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the GGP 15.6 model.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the GGP 15.6 M model.

555 mm

555 mm

400 mm

400 mm

Placas de grelhar 15 mm
Griddle plates 15 mm

Placa de grelhar a gás em aço com cromoduro, 555x400 mm
Hard chrome gas griddle plate, 555x400 mm

Placa de grelhar a gás em aço mista com cromoduro, 555x400 mm
Mixed hard chrome gas griddle plate, 555x400 mm

GGP 15.6 C (cód. 2.0.322.0002)

GGP 15.6 MC (cód. 2.0.322.0005)

1/2

1/2
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Placa de grelhar elétrica em aço polido, 555x400 mm
Polished steel electric griddle plate, 555x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 608x530x305 mm

Potência / Power 4 kW

Peso / Weight 42 kg

Placa de grelhar elétrica mista em aço polido, 555x400 mm
Mixed polished steel electric griddle plate, 555x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 608x530x305 mm

Potência / Power 4 kW

Peso / Weight 42 kg

EGP 15.6 (cód. 2.0.332.0003)

EGP 15.6 M (cód. 2.0.332.0006)

• A robustez do inox aliado à eficácia das resistências elétricas tornam 
a linha EGP numa referência das placas de grelhar.

• Pés telescópicos (reguláveis em altura).
• Dois termóstatos independentes o que permite selecionar a área de 

trabalho necessária. 
• Termóstato regulável de 0 a 250º com indicador luminoso.
• Estrutura e molheira amovível em aço inox.

• A robustez do inox aliado à eficácia das resistências elétricas tornam 
a linha EGP numa referência das placas de grelhar.

• Pés telescópicos (reguláveis em altura).
• Dois termóstatos independentes o que permite selecionar a área de 

trabalho necessária. 
• Termóstato regulável de 0 a 250º com indicador luminoso.
• Estrutura e molheira amovível em aço inox.

• The stainless steel sturdiness and the highly efficient heating 
elements turn the EGP line into a reference.

• Telescopic feet for height regulation.
• 2 Independent thermostats allow you to choose the desired work 

space.
• Adjustable thermostat 0-250ºC with light signal.
• Structure and removable drip tray made in stainless steel.

• The stainless steel sturdiness and the highly efficient heating 
elements turn the EGP line into a reference.

• Telescopic feet for height regulation.
• 2 Independent thermostats allow you to choose the desired work 

space.
• Adjustable thermostat 0-250ºC with light signal.
• Structure and removable drip tray made in stainless steel.

230V

230V

555 mm

400 mm

555 mm

400 mm

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo EGP 15.6.

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo EGP 15.6 M.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the EGP 15.6 model.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the EGP 15.6 M model.

Placa de grelhar elétrica em aço com cromoduro, 555x400 mm
Hard chrome electric griddle plate, 555x400 mm

Placa de grelhar elétrica mista em aço com cromoduro, 555x400 mm
Mixed hard chrome electric griddle plate, 555x400 mm

EGP 15.6 C (cód. 2.0.332.0002)

EGP 15.6 MC (cód. 2.0.332.0005)

1/2

1/2

Deliciosos snacks.
Delicious snacks.
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Placa de grelhar a gás em aço polido, 755x400 mm
Polished steel gas griddle plate, 755x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 820x510x305 mm

Potência / Power 9.3 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.99 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 705 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 3 / 3 nº

Peso / Weight 46.5 kg

Placa de grelhar a gás mista em aço polido, 755x400 mm
Mixed polished steel gas griddle plate, 755x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 820x510x305 mm

Potência / Power 9.3 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.99 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 705 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 3 / 3 nº

Peso / Weight 46.5 kg

GGP 15.8 (cód. 2.0.323.0003)

GGP 15.8 M (cód.  2.0.323.0006)

• Estrutura e molheira amovível em aço inox.
• Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado de 

troca de injetores.
• Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
• Válvulas de gás com sistema segurança.

• Estrutura e molheira amovível em aço inox.
• Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado de 

troca de injetores.
• Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
• Válvulas de gás com sistema segurança.

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo GGP 15.8.

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo GGP 15.8 M.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• High performance burners with a simplified injector change system.
• Independent lighter for each burner.
• Gas valves with safety system.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• High performance burners with a simplified injector change system.
• Independent lighter for each burner.
• Gas valves with safety system.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the GGP 15.8 model.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the GGP 15.8 M model.

755 mm

755 mm

400 mm

400 mm

Placa de grelhar a gás em aço com cromoduro, 755x400 mm
Hard chrome gas griddle plate, 755x400 mm

Placa de grelhar a gás em aço mista com cromoduro, 755x400 mm
Mixed hard chrome gas griddle plate, 755x400 mm

GGP 15.8 C (cód. 2.0.323.0002)

GGP 15.8 MC (cód. 2.0.323.0005)

2/3

2/3

Pratos saborosos e rápidos
Quick and easy snacks
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Placa de grelhar elétrica em aço polido, 755x400 mm
Polished steel electric griddle plate, 755x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 808x530x305 mm

Potência / Power 6 kW

Peso / Weight 55 kg

Placa de grelhar elétrica mista em aço polido, 755x400 mm
Mixed polished steel electric griddle plate, 755x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 808x530x305 mm

Potência / Power 6 kW

Peso / Weight 55 kg

EGP 15.8 (cód. 2.0.333.0003)

EGP 15.8 M (cód. 2.0.333.0006)

• A robustez do inox aliado à eficácia das resistências elétricas tornam 
a linha EGP numa referência das placas de grelhar.

• Pés telescópicos (reguláveis em altura).
• Dois termóstatos independentes o que permite selecionar a área de 

trabalho necessária. 
• Termóstato regulável de 0 a 250º com indicador luminoso.
• Estrutura e molheira amovível em aço inox.

• A robustez do inox aliado à eficácia das resistências elétricas tornam 
a linha EGP numa referência das placas de grelhar.

• Pés telescópicos (reguláveis em altura).
• Dois termóstatos independentes o que permite selecionar a área de 

trabalho necessária. 
• Termóstato regulável de 0 a 250º com indicador luminoso.
• Estrutura e molheira amovível em aço inox.

• The stainless steel sturdiness and the highly efficient heating 
elements turn the EGP line into a reference.

• Telescopic feet for height regulation.
• 2 Independent thermostats allow you to choose the desired work 

space.
• Adjustable thermostat 0-250ºC with light signal.
• Structure and removable drip tray made in stainless steel.

• The stainless steel sturdiness and the highly efficient heating 
elements turn the EGP line into a reference.

• Telescopic feet for height regulation.
• 2 Independent thermostats allow you to choose the desired work 

space.
• Adjustable thermostat 0-250ºC with light signal.
• Structure and removable drip tray made in stainless steel.

230V

230V

755 mm

400 mm

755 mm

400 mm

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo EGP 15.8.

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo EGP 15.8 M.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the EGP 15.8 model.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the EGP 15.8 M model.

Placa de grelhar elétrica em aço com cromoduro, 755x400 mm
Hard chrome electric griddle plate, 755x400 mm

Placa de grelhar elétrica mista em aço com cromoduro, 755x400 mm
Mixed hard chrome electric griddle plate, 755x400 mm

EGP 15.8 C (cód. 2.0.333.0002)

EGP 15.8 MC (cód. 2.0.333.0005)

2/3

2/3
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Placa de grelhar a gás em aço polido, 955x400 mm
Polished steel gas griddle plate, 955x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1020x510x305 mm

Potência / Power 9.3 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.99 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 705 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 3 / 3 nº

Peso / Weight 58.5 kg

Placa de grelhar a gás mista em aço polido, 955x400 mm
Mixed polished steel gas griddle plate,955x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1020x510x305 mm

Potência / Power 9.3 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.99 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 705 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 3 / 3 nº

Peso / Weight 58.5 kg

GGP 15.10 (cód. 2.0.324.0003)

GGP 15.10 M (cód. 2.0.324.0006)

• Estrutura e molheira amovível em aço inox.
• Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado de 

troca de injetores.
• Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
• Válvulas de gás com sistema segurança.

• Estrutura e molheira amovível em aço inox.
• Queimadores de alto rendimento e com sistema simplificado de 

troca de injetores.
• Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
• Válvulas de gás com sistema segurança.

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo GGP 15.10.

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo GGP 15.10 M.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• High performance burners with a simplified injector change system.
• Independent lighter for each burner.
• Gas valves with safety system.

• Structure and removable drip tray made in stainless steel.
• High performance burners with a simplified injector change system.
• Independent lighter for each burner.
• Gas valves with safety system.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the GGP 15.10 model.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the GGP 15.10 M model.

955 mm

955 mm

400 mm

400 mm

Placa de grelhar a gás em aço com cromoduro, 955x400 mm
Hard chrome gas griddle plate, 955x400 mm

Placa de grelhar a gás em aço mista com cromoduro, 955x400 mm
Mixed hard chrome gas griddle plate, 955x400 mm

GGP 15.10 C (cód. 2.0.324.0002)

GGP 15.10 MC (cód. 2.0.324.0005)

3/4

3/4
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Placa de grelhar elétrica em aço polido, 955x400 mm
Polished steel electric griddle plate, 955x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1008x530x305 mm

Potência / Power 7 kW

Peso / Weight 68 kg

Placa de grelhar elétrica mista em aço polido, 955x400 mm
Mixed polished steel electric griddle plate, 955x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1008x530x305 mm

Potência / Power 7 kW

Peso / Weight 68 kg

EGP 15.10 (cód. 2.0.334.0003)

EGP 15.10 M (cód. 2.0.334.0006)

• A robustez do inox aliado à eficácia das resistências elétricas tornam 
a linha EGP numa referência das placas de grelhar.

• Pés telescópicos (reguláveis em altura).
• Dois termóstatos independentes o que permite selecionar a área de 

trabalho necessária. 
• Termóstato regulável de 0 a 250º com indicador luminoso.
• Estrutura e molheira amovível em aço inox.

• A robustez do inox aliado à eficácia das resistências elétricas tornam 
a linha EGP numa referência das placas de grelhar.

• Pés telescópicos (reguláveis em altura).
• Dois termóstatos independentes o que permite selecionar a área de 

trabalho necessária. 
• Termóstato regulável de 0 a 250º com indicador luminoso.
• Estrutura e molheira amovível em aço inox.

• The stainless steel sturdiness and the highly efficient heating 
elements turn the EGP line into a reference.

• Telescopic feet for height regulation.
• 2 Independent thermostats allow you to choose the desired work 

space.
• Adjustable thermostat 0-250ºC with light signal.
• Structure and removable drip tray made in stainless steel.

• The stainless steel sturdiness and the highly efficient heating 
elements turn the EGP line into a reference.

• Telescopic feet for height regulation.
• 2 Independent thermostats allow you to choose the desired work 

space.
• Adjustable thermostat 0-250ºC with light signal.
• Structure and removable drip tray made in stainless steel.

230V

230V

955 mm

400 mm

955 mm

400 mm

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo EGP 15.10.

• Placa em aço com cromoduro, com superfície espelhada.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo EGP 15.10 M.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the EGP 15.10 model.

• Hardchrome plate with polished plate.
• Other technical characteristics similar to the EGP 15.10 M model.

Placa de grelhar elétrica em aço com cromoduro, 955x400 mm
Hard chrome electric griddle plate, 955x400 mm

Placa de grelhar elétrica mista em aço com cromoduro, 955x400 mm
Mixed hard chrome electric griddle plate, 955x400 mm

EGP 15.10 C (cód. 2.0.334.0002)

EGP 15.10 MC (cód. 2.0.334.0005)

3/4

3/4

Deliciosos snacks.
Delicious snacks.
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Placas de grelhar 8 mm Duplex
Duplex griddle plates 8 mm

Inovadoras placas de grelhar com interior em alumínio e 
exterior em aço inox. Permitem uma redução significativa do 
tempo de aquecimento e um aumento de calor, pois o calor é 
refletido para o núcleo da placa.

Innovative compound plates with an aluminium core and 
stainless steel surface. It allows a significant reduction of the 
heating time and an increase in heat. The heat is reflected into 
the plate’s core and preserved.

Placas DUPLEX para maior calor e menos 
consumo de energia

DUPLEX plates for more heat and less energy 
consumption

DUP
LEX

DUP
LEX

Placa de grelhar elétrica Duplex com tampa lisa, 355x400 mm
Electric Duplex griddle plate with smooth upper plate, 355x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 430x550x350 mm

Potência / Power 5 kW

Superficie útil / Working area 355x400 mm

Espessura da placa / Plate thickness 8 mm

CG 8.4 SS Duplex (cód. 2.0.351.0003)

• Pés telescópicos (reguláveis em altura).
• Interruptor que permite ligar/desligar a placa superior.
• Termóstato regulável de 0 a 250º com indicador luminoso.
• Totalmente construída em aço inox com molheira amovível de 

grande capacidade (± 2.5 l).

• Telescopic feet for height regulation.
• Upper plate on/off switch.
• Adjustable thermostat 0-250ºC with signal light.
• Completely made in stainless steel with removable large drip tray 

(± 2.5 l).

230V

355 mm

400 mm

Energy saving up to 40%
Up to 40% less energy consumption! 
Core of plate in aluminium that heats 
quickly and saves the heat within the 
plate.

Poupança de energia 
até 40%
Núcleo da placa em alumínio que 
aquece rapidamente e mantém o calor, 
poupando até 40% de energia!

Super rápido
250ºC em menos de 5 minutos! Placa 
sandwich em alumínio e aço inox que 
possibilita uma redução significativa 
do tempo de aquecimento.

Super fast
250ºC in less than 5 minutes! Metalic 
compound material allows to save 
heating time.

250º C

5 min
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Cozinhas temáticas 
Ethnic cooking line

Placas/ Plates
TEPPANYAKI

Grelhadores/ 
Grills
YAKITORI

DIM SUM
Cozedores 
a vapor/ 
Steamers

Fogões/ 
Stoves 
Eurasia

A cozinha étnica está na moda. Com a MAGNUS®, tem à sua 
escolha um grande leque de equipamentos para cozinhas 
temáticas, criando a solução que mais se adapta ao seu 
projeto. Consulte-nos para saber mais!

Ethnic food is in vogue. MAGNUS® equipment gives you 
everything you need to create your very own kitchen. Choose 
from a wide range of equipments and solutions. Ask us for 
more information!

Faça a sua cozinha à medida
Create your bespoke kitchen

Fogões/ Stoves
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Cozinha Wok
Wok stoves

• Plano de trabalho em aço inoxidável (espessura de 2.5 mm) 
reforçado.

• Plano de trabalho rebaixado com canal posterior e sistema de 
lavagem (por projeção de água).

• Filtro de rede para resíduos.
• Painel posterior anti-salpicos reforçado, altura 500 mm.
• Torneira de água L.300 mm instalada no painel anti-salpicos.
• Prateleira de apoio.
• Comando de joelho para controlo da válvula de gás.
• Estrutura totalmente em aço inoxidável.
• Bandeja de recolha de resíduos extraível.

• Working surface made in stainless steel (2.5 mm thick) reinforced.
• Working surface with runner and automatic cleaning system (water 

injectors).
• Wire net filter for leftovers.
• Reinforced splashback 500 mm high.
• Water tap L.300 mm on the splashback.
• Support Shelf.
• Lever knee control for gas valves.
• Structure made entirely in stainless steel.
• Removable drip trays.

• Modelo de base aberta com altura de 780 mm.
• Queimadores atmosféricos de ferro fundido com chama vertical 9.5 kW (Ø175 mm) 

- 14 kW (Ø175 mm) - 21 kW (Ø220 mm) com válvulas de segurança, chama piloto e 
termopar.

• Model on open stand h780 mm. 
• Cast iron atmospheric burners with vertical flame 9.5 kW (Ø175 mm) - 14 kW (Ø175 

mm) - 21 kW (Ø220 mm) with gas safety valve taps, pilot flame and thermocouple.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência a gás total
Total gas power

Queimadores atmosféricos
Atmospheric  burners

Peso
Weight

1106.765.001 MGC03129 1200x900x780/1280 mm 44.5 kW 1x 9.5 kW + 1x 14 kW + 1x 21 kW 170 kg

Fogão Wok, 3 queimadores / Wok stove, 3 burners

• Modelo de base aberta com altura de 780 mm.
• Queimadores atmosféricos de ferro fundido com chama vertical 9.5 kW (Ø175 mm) 

- 14 kW (Ø175 mm) - 21 kW (Ø220 mm) com válvulas de segurança, chama piloto e 
termopar.

• Model on open stand h780 mm. 
• Cast iron atmospheric burners with vertical flame 9.5 kW (Ø175 mm) - 14 kW (Ø175 

mm) - 21 kW (Ø220 mm) with gas safety valve taps, pilot flame and thermocouple.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência a gás total
Total gas power

Queimadores atmosféricos
Atmospheric  burners

Peso
Weight

0 MGC04189 1800x900x780/1280 mm 54 kW 2x 9.5 kW + 1x 14 kW + 1x 21 kW 215 kg

Fogão Wok, 4 queimadores / Wok stove, 4 burners
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• Modelo de base aberta com altura de 780 mm.
• Queimadores atmosféricos de ferro fundido com chama vertical 9.5 kW (Ø175 mm) 

- 14 kW (Ø175 mm) - 21 kW (Ø220 mm) com válvulas de segurança, chama piloto e 
termopar.

• Model on open stand h780 mm. 
• Cast iron atmospheric burners with vertical flame 9.5 kW (Ø175 mm) - 14 kW (Ø175 

mm) - 21 kW (Ø220 mm) with gas safety valve taps, pilot flame and thermocouple.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência a gás total
Total gas power

Queimadores atmosféricos
Atmospheric  burners

Peso
Weight

0 MGC05189 1800x900x780/1280 mm 75 kW 2x 9.5 kW + 1x 14 kW + 2x 21 kW 220 kg

Fogão Wok, 5 queimadores / Wok stove, 5 burners

• Modelo de base aberta com altura de 780 mm.
• Queimadores atmosféricos de ferro fundido com chama vertical 9.5 kW (Ø175 mm) 

- 14 kW (Ø175 mm) - 21 kW (Ø220 mm) com válvulas de segurança, chama piloto e 
termopar.

• Model on open stand h780 mm. 
• Cast iron atmospheric burners with vertical flame 9.5 kW (Ø175 mm) - 14 kW (Ø175 

mm) - 21 kW (Ø220 mm) with gas safety valve taps, pilot flame and thermocouple.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência a gás total
Total gas power

Queimadores atmosféricos
Atmospheric  burners

Peso
Weight

0 MGC06239 2300x900x780/1280 mm 89 kW 2x 9.5 kW + 2x 14 kW + 2x 21 kW 260 kg

Fogão Wok, 6 queimadores / Wok stove, 6 burners

• Modelo de base aberta com altura de 780 mm.
• Queimadores atmosféricos de ferro fundido com chama vertical 9.5 kW (Ø175 mm) 

- 14 kW (Ø175 mm) - 21 kW (Ø220 mm) com válvulas de segurança, chama piloto e 
termopar.

• Model on open stand h780 mm. 
• Cast iron atmospheric burners with vertical flame 9.5 kW (Ø175 mm) - 14 kW (Ø175 

mm) - 21 kW (Ø220 mm) with gas safety valve taps, pilot flame and thermocouple.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência a gás total
Total gas power

Queimadores atmosféricos
Atmospheric  burners

Peso
Weight

0 MGC07239 2300x900x780/1280 mm 98.5 kW 3x 9.5 kW + 2x 14 kW + 2x 21 kW 265 kg

Fogão Wok, 7 queimadores / Wok stove, 7 burners

Vitrines de sushi:
Consulte vitrines de sushi na pág. 517.

Display sushi cabinets:
See our sushi displays on pag. 517.
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Cozinha Wok
Wok stoves

Grande leque de queimadores
Big range of burners

Filtro de resíduos
Filter system for leftovers

Misturadora
Tap

Pio encastrado
With sink

Sistema de lavagem da zona de 
trabalho

Cleaning system for work surface 
with water jets

Torneira de gás com comando de joelho
Gas tap with knee lever

Crie o fogão WOK à sua medida - vastas opções!
Create your own bespoke WOK stove - lots of choices!
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Queimadores/ burners WOK

Queimadores/ burners EURASIA

Queimadores: A escolha é sua!
Burners: It’s your choice!

Mod. C: 9.5 kW (Ø 175 mm)

Mod. C: 9.5 kW (Ø 175 mm)

GRIGLIA/EUR

Mod. T: 14 kW (Ø 175 mm)

Mod. T: 14 kW (Ø 175 mm)
Mod. S: 21 kW (Ø 220 mm)

Mod. S: 21 kW (Ø 220 mm)

Mod. P: 3 kW (Ø 82 mm)

Mod. M: 4.5 kW (Ø 110 mm)

Mod. G: 7.5 kW (Ø 130 mm)

Ac230V/50Hz (Ø 150 mm)

Ac230V/50Hz (Ø 150 mm)

Mod. B: 23 kW (110 W)

Mod. B: 23 kW (110 W)

CERCHIO/CC

GRIGLIA/CC

CERCHIO/CC

GRIGLIA/CC



página opcionais 
optionals page

legenda
legend

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

114

Placas Teppanyaki a gás
Gas Teppanyaki plates

Modelo / Model MGTGB122 MGTGB143 MGTGH122 MGTGH143

Código/ Code 1121.765.001

Modelo de bancada / Bench model   - -

Modelo de base aberta / Model on open stand - -  

Dimensões LxPxA / Dimensions WxDxH (mm) 1200x720/760x390 1400x720/760x390 1200x720/760x850 1400x720/760x850

Potência a gás total / Total gas power (kW) 11.6 17.4 11.6 17.4

Queimadores / Burners (nºx kW) 2x 5.8 3x 5.8 2x 5.8 3x 5.8

Temperatura máxima / Maximum temperature (ºC) 240 240 240 240

Zonas de cozedura / Cooking zones (nº) 2 3 2 3

Peso / Weight (kg) 107 158 148 167

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10.
• Placa lisa de aço especial em cromoduro com espessura de 15 mm, 

de fácil limpeza. Elevada condutividade térmica e um baixo nível de 
radiação, que permite evitar inúteis dispersões de calor, obtendo 
uma poupança energética notável.

• Queimadores de alto rendimento com três tubos de chama 5.8 kW 
de potência cada um, controlados por torneiras termostáticas ST25 
0-240ºC, termóstato de segurança com rearme manual, termopar, 
ignição piezoelétrico e chama piloto.

• Ranhura perimetral com dois orifícios para a recolha de gorduras e 
gaveta extraível.

• Queimadores de alto rendimento com três tubos que garantem 
a homogeneidade da distribuição da temperatura. Temperatura 
regulável por termóstato devido aos sensores de controlo instalados 
diretamente na placa.

• Manípulos resistentes ao calor.
• Pés ajustáveis em aço inoxidável.
• Certificado de conformidade CE/IMQ.

• Made entirely of stainless steel AISI 304 18/10. 
• Special chromium-plated steel cooking plate, mm. 15 thick, 

extremely easy to clean. High thermal conductivity and low 
radiation level which prevent useless and bothersome heat 
dispersion and allows substantial energy savings.

• Two high-performance burners with three flame tubes, power 
kW 5.8, controlled by thermostat-operated tap ST25 0-240°C, 
thermocouple, piezoelectric ignition, pilot light. 

• Perimeter groove with two drains holes and tray to collect cooking 
residues. 

• The high-performance burners with three flame tubes allow an 
extremely even heating. Temperature is regulated by a thermostat 
due to the sensors directly mounted on the plate. 

• Heat resistant knobs. 
• Adjustable feet made in stainless steel. 
• CE/IMQ conformity certification.

MGTGH143MGTGB122
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Placas Teppanyaki elétricas
Electric Teppanyaki plates

Modelo / Model MGTEB122 MGTEB143 MGTEH122 MGTEH143

Código/ Code

Modelo de bancada / Bench model   - -

Modelo de base aberta / Model on open stand - -  

Dimensões LxPxA / Dimensions WxDxH (mm) 1200x700/740x330 1400x700/740x330 1200x700/740x850 1400x700/740x850

Potência elétrica total / Total electric power (kW) 10.8 16.2 10.8 16.2

Voltagem / Power supply (V/Hz) 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Temperatura máxima / Maximum temperature (ºC) 240 240 240 240

Zonas de cozedura / Cooking zones (nºx kW) 2x 5.4 3x 5.4 2x 5.4 3x 5.4

Peso / Weight (kg) 140 163 163 200

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10.
• Placa lisa de aço especial em cromoduro com espessura de 15 mm, 

de fácil limpeza. Elevada condutividade térmica e um baixo nível de 
radiação, que permite evitar inúteis dispersões de calor, obtendo 
uma poupança energética notável.

• Ranhura perimetral com dois orifícios para a recolha de gorduras e 
gaveta extraível.

• Elevada homogeneidade da temperatura devido à colocação das 
resistências na parte inferior da placa.

• Resistência de aço, cada uma com potência de 5.4 kW, interruptor 
e termóstato de trabalho para regular a temperatura de 0-240ºC, 
termóstato de segurança com rearme manual.

• Pés ajustáveis em aço inoxidável.
• Manípulos resistentes ao calor.
• Certificado de conformidade CE/IMQ.

• Made entirely in stainless steel AISI 304 18/10. 
• Special chromium-plated steel cooking plate, mm. 15 thick, 

extremely easy to clean. High thermal conductivity and low 
radiation level which prevents useless and bothersome heat 
dispersion and allows substantial energy savings. 

• Perimeter groove with two drain holes and tray to collect cooking 
residues. 

• The steel heating elements groups mounted directly beneath the 
plate allows an extremely even heating. 

• Feature steel heating elements groups, power 5.4 kW each, switch 
and thermostat for temperature adjustment 0-240°C, manual reset 
safety thermostat. 

• Adjustable feet made in stainless steel. 
• Heat resistant knobs. 
• CE/IMQ conformity certification.

MGTEB143 MGTEH122
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Cozedores a vapor DIM SUM
DIM SUM Steamer

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10.
• Superfície de trabalho com cantos arredondados em aço inoxidável 

(espessura de 1.2 mm).
• Cubas estampadas em aço inoxidável AISI 304 18/10.
• Torneira para introduzir água na cuba com comando e torneira de 

descarga situadas no compartimento inferior.
• Bandeja perfurada em aço inoxidável para colocar os cestos de 

bambú.
• Modelos elétricos: aquecimento por resistências blindadas de 

alto rendimento dentro da cuba, controladas por termóstato de 
regulação da temperatura 40 - 100 ºC; dispositivo de segurança de 
bloqueio de resistências quando o nível de água é inferior ao nível 
estabelecido.

• Enchimento automático de água na cuba.
• Pés em aço inoxidável.

• Made entirely in scotch brite stainless steel AISI 304 18/10.
• Rounded work surface in stainless steel (1.2 mm thick).
• Pressed tanks with in stainless steel AISI 304 18/10.
• Water filler tap with command and drainage tap in the lower 

compartment.
• Perforated plate for accommodation of dim sum steamers.
• Electric models: heating by means of sheathed high-efficiency 

side elements inside tank, controlled by a 40 - 100ºC adjustable 
thermostat; safety device to block the elements if water falls below 
established level.

• Automatic refilling of water in tank.
• Stainless steel feet.

Modelo / Model L7/DSE400BC L7/DSE800BC L9/DSE400BC L9/DSE800BC

Código/ Code

Dimensões LxPxA / Dimensions WxDxH (mm) 400x700x850 800x700x850 400x900x850 800x900x850

Potência elétrica total / Total electric power (kW) 7 14 12 24

Voltagem / Power supply (V/Hz) 400V/3/50 400V/3/50 400V/3/50 400V/3/50

Capacidade cuba / Tank capacity (l) 24 (GN1/1) 55 (GN2/1) 38 (GN4/3) 78 (GN8/3)



legenda
legend

página opcionais 
optionals page

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

117

Grelhadores pedra lávica
Lava-stone grills

• Espetinhos de frango grelhado são um dos pratos mais distintos do 
Japão. Yakitori é um petisco fantástico que combina perfeitamente 
com cerveja ou sake. É grelhado numa placa de pedra lávica. O 
grelhador aquece de maneira uniforme, sendo o equipamento ideal 
para a preparação de ambos peixe e carne.

• Estrutura totalmente fabricada em aço inoxidável AISI 304 18/10 
com acabamento scotch brite. 

• Modelos de bancada.
• Grelhas em aço inoxidavel com canais de drenagem em forma de 

“V” para a gordura e grelha redonda para peixe (sob pedido).
• Tabuleiro de drenagem frontal extraível para gorduras e óleos.
• Gaveta de recolha de gorduras extraível.
• Torneira de gás de segurança com termopar e ignição piezoelétrico.
• Pés telescópicos em aço inoxidável.
• Certificados de conformidade CE/ IMQ.

• Japanese grilled chicken is one of Japan’s most distinctive meals, 
made from several bite-size pieces of chicken meat, vegetables or 
fish, skewered on a bamboo skewer. Yakitori is a great appetizer 
which goes with beer and sake. It is barbecued, usually over a lava-
rock grill with special volcanic rocks. Through a radiant heat burner 
system, the grill heats uniformely with radiant burners situated 
beneath it, making these appliances perfect for the preparation of 
both meat and fish.

• Structure entirely made in stainless steel AISI 304 18/10 with scotch 
brite finish.

• Bench type models.
• Stainless steel grids with a “V” shaped drain for grease fat and a 

rounded grill plate for fish (on request).
• Removable fat and oil collection frontal runner.
• Removable drip-tray under the burners.
• Gas safety tap, thermocouple and piezo ignition.
• Adjustable feet made in stainless steel. 
• CE/ IMQ conformity certification.

Modelo / Model YAK1 YAK2

Código/ Code

Dimensões LxPxA / Dimensions WxDxH (mm) 740x320x270 1440x320x270

Potência a gás total / Total gas power (kW) 6 12

Dimensões da grelha / Griddle dimensions (mm) 600x270 1200x270
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230V

Banhos-maria 
Bains-marie

Banho-maria a gás, GN1/1
Gas bain-marie, GN1/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 365x575x305 mm

Potência / Power 2.75 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.291 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 217 / 213.5 g/h

Queimadores . Isqueiros / Burners . Lighters 1 / 1 nº

Peso / Weight 12.5 kg

Banho-maria elétrico com torneira GN1/1
Electric bain-marie with tap, GN1/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 350x620x305 mm

Potência / Power 1.3 kW

Termóstato / Thermostat 0 - 85 ºC

Peso / Weight 10 kg

BMF 1/1 G SP (2.0.150.0020)

BMF 1/1 ET (2.0.155.0010)

• Queimador de alto rendimento e com sistema simplificado de troca 
de injetores. Válvula de gás com sistema segurança.

• Altura da cuba de 163 mm.
• Estrutura em aço inox.
• Containers não incluídos!

• Altura da cuba de 163 mm.
• Estrutura em aço inox.
• Torneira com dispositivo de segurança para drenagem da água.

• High performance burner with a simplified injector change system.
Gas valve with safety system.

• 163 mm high vat.
• Structure made in stainless steel.
• Containers not included!

• 163 mm high vat.
• Structure made in stainless steel.
• Tap with safety device for water drainage.

GN1/1

GN1/1

294

294

• Construção em aço inoxidável; desenhado para o transporte, manutenção e 
distribuição de comida; aquecimento indirecto através de resistências; controlo 
termoestático independente para cuba, banho-maria e para estufa; torneira para 
vazamento da cuba; rodas com 150 mm de diâmetro; duas rodas com travão e duas 
sem travão; cuba com 200 mm de profundidade.

• Manufactured in stainless steel; design for transport, temperature preservation 
and food distribution; indirect heating through heating elements; independent 
thermostat for the bain-marie and for the heated reserve; drainage; 150 mm 
diameter castors; two wheels with brakes and two without; 200 mm depth well.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Voltagem
Power supply

Capacidade
Capacity

Temperatura
Temperature

0 CBME2GN 800x700x940 mm 2.245 kW 230V/1/50-60 Hz 2 GN1/1 +70 / +90 ºC

0 CBME3GN 1130x700x940 mm 2.245 kW 230V/1/50-60 Hz 3 GN1/1 +70 / +90 ºC

0 CBME4GN 1460x700x940 mm 3.245 KW 230V/1/50-60 Hz 4 GN1/1 +70 / +90 ºC

Carros banho-maria com estufa / Bain-marie trolley with heated reserve

MAGNUS®
294
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Aquecedores de pratos 
Plate warmers

Aquecedor de pratos para 60 pratos
Plate warmer for 60 plates

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 420x425x970 mm

Potência / Power 1.5 kW

Capacidade (pratos Ø 350 mm) / Capacity (plates Ø 
350mm)

60 uni

Temperatura / Temperature 50 -130 ºC

Peso / Weight 35 kg

VHC60 (cód.6.0.136.0001)

• Estrutura em aço inoxidável, resistente e de fácil limpeza.
• Temperatura regulável de 50 a 130ºC.
• 2 Rodas com travão e 2 sem travão. 

• Structure made in stainless steel, highly resistent and easy to clean.
• Adjustable temperature 50 - 130ºC.
• 4 Steering castors, 2 with brakes.

230V

• Construção em aço inoxidável.
• Batentes exteriores.
• 2 Rodas com travão e 2 sem travão. 
• Rodas com diâmetro 100 mm.

• Manufactured in stainless steel.
• Stainless steel construction bumpers.
• 4 Steering castors, 2 with brakes.
• 100 mm diameter castors.

Carros de serviço e distribuição / Trolleys

Carros de distribuição gastronorm de 8 e 16 níveis • 8 and 16 levels gastronorm trolleys

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Distância entre guias
Distance between guides

Dimensões do tabuleiro (LPA)
Tray dimensions (WDH)

Níveis /Capacidade
Levels / Capacity

0 C16GN 635x710x905 mm 75 mm 2x 530x325 mm 8 (16x GN1/1)

0 C32GN 635x710x1520 mm 75 mm 2x 530x325 mm 16 (32x GN1/1)

Carros de serviço de 12 e 16 níveis self • 8 and 16 levels self trolleys

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Distância entre guias
Distance between guides

Dimensões do tabuleiro (LPA)
Tray dimensions (WDH)

Níveis /Capacidade
Levels / Capacity

1190.429.099 C24S 585x800x1725 mm 120 mm 2x 480x370 mm 12 (24 tabuleiros /trays)

0 C32S 585x800x1725 mm 90 mm 2x 480x370 mm 16 (32 tabuleiros /trays)

MAGNUS®

MAGNUS®

C16GN C32GN C32SC24S
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• Highly versatile equipment, use as a large capacity toaster or as a 
salamander.

• Independent control of each heating level: upper, middle and 
lower level. Timer  with 15 minutes range and continuous mode. 
Structure made in stainless steel.

• Equipamento altamente versátil, utilização como torradeira de 
grande capacidade ou como salamandra/gratinador.

• Controlo independente de nível de aquecimento: Nível superior, 
médio e inferior. Com temporizador até 15 minutos e serviço em 
modo contínuo. Estrutura em aço inoxidável.

Maxi toaster / Salamandra com capacidade para recipientes GN 1/1 
Maxi toaster / Salamander with capacity for GN 1/1 containers

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 685x396x452 mm

Potência / Power 4.5 kW

Capacidade (fatias) / Capacity (slices) 2x 12 un.

Resistências (por andar) / Heating element (per floor) 3 un.

Área útil / Work space 2x 540x350x89 mm

Peso / Weight 22 kg

MTS 2.11 (cód. 2.0.137.0001)

230V
400V/2N

Salamandras / 
Salamanders

Salamandra elétrica com 1 resistência superior
Electric salamander with 1 upper heating unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x400x455 mm

Câmara / Chamber 450x350x215 mm

Potência / Power 2.3 kW

Níveis / Levels 3

Peso / Weight 14.1 kg

Salamandra elétrica com 2 resistências superiores
Electric salamander with 2 upper heating units

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x400x455 mm

Câmara / Chamber 650x350x215 mm

Potência / Power 1.3 + 1.7 kW

Níveis / Levels 3

Peso / Weight 17.5 kg

SEF 450 (cód. 2.0.130.0000)

SEF 650 (cód. 2.0.132.0000)

• Equipamento multifunções, podendo gratinar, aquecer ou 
confecionar os mais diversos pratos.

• Potência ajustável através de reguladores de energia.
• Elementos de aquecimento em aço inoxidável.
• Estrutura em aço inox.
• SEF 450 I (cód. 2.0.130.0010): Versão com 1 resistência superior 

(2.3 kW) + 1 inferior (1.3 kW).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo SEF 450.
• SEF 650 I (cód. 2.0.132.0010): Versão com 2 resistências superiores 

(1.3 kW +1.7 kW) + 1 inferior (1.7 kW)

• Multifunctional equipment for roasting, heating and preparing a 
wide variety of recipes.

• Adjustable power.
• Heating elements in stainless steel.
• Structure made in stainless steel.
• SEF 450 I (cód. 2.0.130.0010): Version with 1 upper heating unit 

(2.3 kW) and 1 lower heating unit (1.3 kW).

• Other technical characteristics similar to the SEF 450 model.
• SEF 650 I (cód. 2.0.132.0010): Version with 2 upper heating units 

(1.3 kW +1.7 kW) and 1 lower heating unit (1.7 kW).

230V

230V
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Salamandra a gás com placa móvel 
Gas salamander with adjustable lower plate

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 750x400x460 mm

Dimensões placa / Plate dimensions 575x400 mm

Potência / Power 7.4 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.78 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 580 g/h

Peso / Weight 41 kg

SGF 600 P (cód. 6.0.131.0000)

• Equipamento multi-funções, podendo gratinar, aquecer ou 
confeccionar os mais diversos pratos.

• Equipado com um regulador de potência calorifica de duas 
posições.

• 2 Queimadores com chama piloto, termopar de segurança e 
isqueiro.

• Estrutura em aço inox.

• Multifunctional equipment for roasting, heating and preparing a 
wide variety of recipes.

• Equipped with a two-position heat output regulator.
• 2 Burners with pilot lighter, safety thermocouple and lighter.
• Structure made in stainless steel.

Salamandra elétrica ultra rápida com placa móvel
Electric salamander ultra rapid with adjustable upper plate

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x450x500 mm

Dimensões placa (GN1/1) / Plate dimensions (GN1/1) 600x350 mm

Potência / Power 4 kW

Temporizador / Timer 0 - 99 min.

Peso / Weight 49 kg

SQF 600 ULTRA (cód. 6.0.130.0010)

• Equipamento multifunções, podendo gratinar, aquecer ou 
confecionar os mais diversos pratos.

• Potência ajustável através de comando digital.
• Elementos de aquecimento em aço inoxidável.
• Estrutura em aço inox.

• Multifunctional equipment for roasting, heating and preparing a 
wide variety of recipes.

• Adjustable power through digital control.
• Heating elements in stainless steel.
• Structure made in stainless steel.

400V/2N

Salamandra elétrica com placa móvel 
Electric salamander with adjustable upper plate

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x450x500 mm

Dimensões placa / Plate dimensions 600x350 mm

Potência / Power 4 kW

Peso / Weight 46 kg

SEF 600 P (cód. 6.0.130.0000)

• Equipamento multifunções, podendo gratinar, aquecer ou 
confecionar os mais diversos pratos.

• Potência ajustável através de reguladores de energia.
• Elementos de aquecimento em aço inoxidável.
• Estrutura em aço inox.

400V/2N

• Multifunctional equipment for roasting, heating and preparing a 
wide variety of recipes.

• Adjustable power.
• Heating elements in stainless steel.
• Structure made in stainless steel.

Equipamentos versáteis, pratos deliciosos.

Multifunctional equipments, delicious meals!
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600
a sua linha Snack.

your Snack line.
Otimizar o espaço
A linha MAGNUS® 600 
permite tirar o maior 
aproveitamento do 
espaço disponível.  Em 
cozinhas com dimensões 
reduzidas, esta linha 
garante uma excelente 
relação espaço disponível 
e equipamento instalado.

Optimizing space
The MAGNUS 600 lines 
makes the best of the 
available space. In smaller 
kitchens, this line gives 
you the best possible 
space-utility ratio.

linha
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A melhor solução para espaços reduzidos
A linha MAGNUS® 600 foi concebida para satisfazer 
as mais exigentes necessidades nas cozinhas 
profissionais com espaços reduzidos. 
Graças às pequenas dimensões das unidades e às 
múltiplas combinações possíveis, esta linha permite criar 
uma cozinha personalizada, eficiente e altamente rentável.

The best solution for limited space
The MAGNUS® 600 line has been designed to 
satisfy the highest demands in professional 
kitchens with reduced space.
Unites with optimized dimensions that can be assembled 
in multiple combinations, this line allows you to create 
a personalized, efficient and successful kitchen.

600

Special options
The available optionals 
increase the solutions for 
each project. For example, 
opt for the hard chrome 
covered versions of the fry 
tops, special fish or meat 
griddles for the lava stone 
grills and choose between 
different baskets for deep 
fryers and bain-marie, 
many neutral elements.

Opções especiais
As opções disponíveis 
aumentam 
exponencialmente as 
soluções para cada projeto, 
nomeadamente a versão 
cromada para os frytops, 
as grelhas de peixe ou 
carne para os grelhadores 
de pedra lávica, os 
elementos neutros, os 
cestos para fritadeiras 
e banho-marias, etc.

Details:

 3 Depth: 600 mm, width: 400-600-1000 mm.

 3 Body in stainless steel.

 3 High-precision junctions between each module.

 3 Union profiles for easy assembling.

 3 Stamped work surface and vats with rounded edges.

 3 Chrome steel pan supports.

 3 Great variety of optionals.

 3 Possibility of mono phase connection.

 3 Prepared for G20 gas. Injectors for G30 gas 

supplied with the instructions manual.

Detalhes:

 3 Profundidade: 600 mm, largura: 400-600-1000 mm.

 3 Estrutura em aço inox.

 3 Junções de grande precisão entre cada módulo.

 3 Perfis de união de encaixe fácil.

 3 Zonas de trabalho e cubas estampadas 

com ângulos curvos.

 3 Grelhas em aço cromado.

 3 Grande variedade de opcionais.

 3 Possibilidade de ligação monofásica de 

acordo com o manual de instruções.

 3 Preparados para gás natural (G20). Injetores para 

GPL (G30) fornecidos com o manual de instruções.

Sistema modular
Escolha o conjunto certo 
para a sua cozinha dentro 
de uma grande variedade 
de modelos de bancada 
e monobloco. Qualquer 
módulo de bancada 
pode ser instalado sobre 
bases abertas, com ou 
sem portas, ou sobre 
bases refrigeradas. 

Modular system
Choose the combination 
that’s best for your kitchen 
among a wide variety of 
counter units and single 
block units. Any counter 
unit can be installed onto 
open cupboards, with or 
without doors, or onto 
refrigerated cupboards.

linha
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Fogão a gás com 2 queimadores, bancada
2 Burners gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Queimadores / Burners 1x 2.7 + 1x 3.15 kW

Potência total / Total power 5.85 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.619 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 461 / 455 g/h

Peso / Weight 22 kg

Fogão a gás com 4 queimadores, bancada
4 Burners gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x270/480 mm

Queimadores / Burners 2x 2.7 + 2x 3.15 kW

Potência total / Total power 11.7 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.238 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 922 / 910 g/h

Peso / Weight 30 kg

Fogão a gás com 6 queimadores, bancada
6 Burners gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1000x600x270/480 mm

Queimadores / Burners 3x 2.7 + 3x 3.15 kW

Potência total / Total power 17.55 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.857 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1383 / 1365 g/h

Peso / Weight 44 kg

F2G T640 (cód. 1171.220.004)

F4G T660 (cód. 1171.220.005)

F6G T6100 (cód. 1171.220.001)

• Estrutura em aço inoxidável AISI304.
• Queimadores com isqueiro e válvula de segurança para interrupção 

automática do fornecimento de gás.
• Manípulos ergonómicos com anel de proteção anti resíduos; grelhas 

em aço cromado facilmente laváveis e zona de trabalho estampada.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo F2G T640.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo F2G T640.

• Body in stainless steel AISI304.
• Burners with lighter and safety valve for automatic interruption of 

gas supply.
• Ergonomic handles with anti-drip protection ring; easy to clean 

chrome steel griddles and stamped work surface.

• Other technical characteristics similar to the F2G T640 model.

• Other technical characteristics similar to the F2G T640 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

Fogões 
Stoves 600linha
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Fogão a gás com 4 queimadores + forno multifunções a gás
4 Burners gas stove + multifunctional gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x850/960 mm

Queimadores / Burners 2x 2.7 + 2x 3.15 kW

Potência total / Total power 13.7 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.45 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1080 / 1064 g/h

Dimensão do forno / Oven dimensions 460x420x320 mm

Peso / Weight 60 kg

Fogão a gás com 6 queimadores + forno multifunções a gás
6 Burners gas stove + multifunctional gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1000x600x850/960 mm

Queimadores / Burners 3x 2.7 + 3 x 3.15 kW

Potência total / Total power 19.6 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.063 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1542 / 1520 g/h

Dimensão do forno / Oven dimensions 460x420x320 mm

Peso / Weight 80 kg

Fogão a gás com 4 queimadores + forno multifunções elétrico
4 Burners gas stove + multifunctional electric oven

Potência total / Total power 11.7 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.238 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 922 / 910 g/h

Peso / Weight 57 kg

F4GFG M660 (cód. 1171.220.007)

F6GFGA M6100 (cód. 1171.220.009)

F4GFE M660 (cód. 1171.220.008)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304, luz interna, porta com vidro 
duplo temperado.

• Queimadores com válvula de segurança para interrupção 
automática do fornecimento de gás; manípulos ergonómicos com 
anel de proteção anti resíduos; grelhas em aço cromado facilmente 
laváveis; zona de trabalho estampada.

• Forno multifunções a gás (2 kW) com grill (1.8 kW/230V) e isqueiro.

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304, luz interna, porta com vidro 
duplo temperado.

• Queimadores com válvula de segurança para interrupção 
automática do fornecimento de gás; manípulos ergonómicos com 
anel de proteção anti resíduos; grelhas em aço cromado facilmente 
laváveis; zona de trabalho estampada.

• Forno multifunções a gás (2 kW) com grill (1.8 kW/230V) e isqueiro.

• Forno multifunções elétrico de 4.3 kW: forno (2.5 kW) e grill (1.8 kW).
• Restantes características técnicas iguais ao modelo F4GFG M660.

• Body in stainless steel AISI 304, internal lighting, double glass door 
with safety glass.

• Burners with safety valve for automatic interruption of gas supply, 
ergonomic handles with anti-drip protection ring, easy to clean 
chrome steel griddles and stamped work surface.

• Multifunctional gas oven (2 kW) with grill (1.8 kW/230V) and lighter.

• Body in stainless steel AISI 304, internal lighting, double glass door 
with safety glass.

• Burners with safety valve for automatic interruption of gas supply, 
ergonomic handles with anti-drip protection ring, easy to clean 
chrome steel griddles and stamped work surface.

• Multifunctional gas oven (2 kW) with grill (1.8 kW/230V) and lighter.

• Multifunctional electric oven of 4.3 kW: oven (2.5 kW) and grill (1.8 
kW).

• Other technical characteristics similar to the F4GFG M660.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

230V

230V

400V

Opcionais para forno 440x365 mm  / Optionals for 440x365 mm oven

cód. 1190.220. GF 44x36.5 Grelha para forno, 440x365x10 mm / Oven grid, 440x365x10 mm

cód. 1190.220. TEF 44x38 Tabuleiro esmaltado para fornos, 440x380x40 mm / Enamelled pan for ovens, 440x380x40 mm
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Fogão elétrico com 2 placas redondas (1x Ø145mm + 1x Ø220mm), bancada
Electric stove with 2 round plates (1x Ø145mm + 1x Ø220mm), countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Placas redondas / Round plates 1x 1.5 (Ø145) + 1x 2.6 (Ø220) kW

Potência total / Total power 4.1 kW

Peso / Weight 21 kg

Fogão elétrico com 4 placas redondas (2x Ø145mm + 2x Ø220mm), bancada
Electric stove with 4 round plates (2x Ø145mm + 2x Ø220mm), countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x270/480 mm

Placas redondas / Round plates 2x 1.5 (Ø145) + 2x 2.6 (Ø220) kW

Potência total / Total power 8.2 kW

Peso / Weight 29 kg

Fogão elétrico com 4 placas redondas (2x Ø145mm + 2x Ø220mm) + forno multifunções elétrico 
/ Electric stove with 4 round plates (2x Ø145mm + 2x Ø220mm) + multifunctional electric oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x850/960 mm mm

Placas redondas / Round plates 2x 1.5 (Ø145) + 2x 2.6 (Ø220) kW

Potência total / Total power 12.5 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 460x420x320 mm

Peso / Weight 60 kg

F2E T640 (cód. 1171.220.002)

F4E T660 (cód. 1171.220.003)

F4EFE M660 (cód. 1171.220.006)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa de rápido aquecimento com sistema de proteção de 

sobreaquecimento.
• Regulador de energia com 7 posições de temperatura; sinalizador 

luminoso indica se uma placa está ativa; manípulos ergonómicos 
com anel de proteção anti resíduos; zona de trabalho estampada.

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa de rápido aquecimento com sistema de proteção de 

sobreaquecimento.
• Regulador de energia com 7 posições de temperatura; sinalizador 

luminoso indica se uma placa está ativa; manípulos ergonómicos 
com anel de proteção anti resíduos; zona de trabalho estampada.

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa de rápido aquecimento com sistema de proteção de 

sobreaquecimento.
• Regulador de energia com 7 posições de temperatura; sinalizador 

luminoso indica se uma placa está ativa; manípulos ergonómicos 
com anel de proteção anti resíduos; zona de trabalho estampada.

• Forno multifunções elétrico de 4.3 kW: forno (2.5 kW) e grill elétrico 
(1.8 kW). Forno ventilado.

• Body in stainless steel AISI304.
• Fast heating hot plates with anti-overheating safety device.
• Energy regulator with 7 temperature positions; signal light for each 

plate; ergonomic handles with anti-drip protection ring, easy to 
clean stainless steel griddles and stamped work surface.

• Body in stainless steel AISI304.
• Fast heating hot plates with anti-overheating safety device.
• Energy regulator with 7 temperature positions; signal light for each 

plate; ergonomic handles with anti-drip protection ring, easy to 
clean stainless steel griddles and stamped work surface.

• Body in stainless steel AISI304.
• Fast heating hot plates with anti-overheating safety device.
• Energy regulator with 7 temperature positions; signal light for each 

plate; ergonomic handles with anti-drip protection ring, easy to 
clean stainless steel griddles and stamped work surface.

• Multifunctional electric oven of 4.3 kW: oven (2.5 kW) and grill (1.8 
kW). Ventilated oven.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

400V

Opcionais para forno 440x365 mm  / Optionals for 440x365 mm oven

cód. 1190.220. GF 44x36.5 Grelha para forno, 440x365x10 mm / Oven grid, 440x365x10 mm

cód. 1190.220. TEF 44x38 Tabuleiro esmaltado para fornos, 440x380x40 mm / Enamelled pan for ovens, 440x380x40 mm
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Opções fry-top a gás - T640  / Gas fry-top optionals - T640

cód. 1170.220.011 FTGL T640 CRD
Fry-top a gás com placa lisa cromoduro 400x550 mm, bancada
Gas fry-top with chromed smooth plate 400x550 mm, countertop

cód. 1170.220.006 FTGC T640
Fry-top a gás com placa canelada 400x550 mm, bancada
Gas fry-top with grooved plate 400x550 mm, countertop

Opções fry-top a gás - T660  / Gas fry-top optionals - T660

cód. 1170.220.010 FTGL T660 CRD
Fry-top a gás duplo com placa lisa cromoduro 600x550 mm, bancada
Gas fry-top with chromed smooth plate 600x550 mm, countertop

cód. 1170.220.008 FTGM T660
Fry-top a gás duplo com placa mista 600x550 mm, bancada
Gas fry-top with mixed plate 600x550 mm, countertop

cód. 1170.220.018 FTGM T660 CRD
Fry-top a gás duplo com placa mista cromoduro 600x550 mm, bancada
Gas fry-top with chromed mixed plate 600x550 mm, countertop

Fry-tops
Fry-tops 600linha

Fry-top a gás, placa lisa 400x550 mm, bancada
Gas fry-top, smooth plate 400x550 mm, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Potência / Power 5.1 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.54 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 402 / 396 g/h

Peso / Weight 43 kg

Fry-top a gás duplo, placa lisa 600x550 mm, bancada
Gas fry-top, smooth plate 600x550 mm, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x270/480 mm

Potência / Power 10.2 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.08 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 805 / 792 g/h

Peso / Weight 59 kg

FTGL T640 (cód. 1170.220.007)

FTGL T660 (cód. 1170.220.009)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa de grande espessura em aço especial de elevada 

condutividade térmica; molheira de gaveta em aço inox.
• Queimador em aço inoxidável com válvula de segurança que 

interrompe automaticamente o fornecimento do gás no caso da 
extinção da chama no queimador. Queimador com chama piloto, 
válvula termostática e isqueiro.

• Temperatura uniforme em toda a superfície da placa.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FTGL T640.

• Body in stainless steel AISI304.
• Very thick steel plate for specially high thermic transmission, drip 

tray in stainless steel.
• Stainless steel burner with safety system that interrupts the 

gas supply in case the flame goes out. Burner with pilot light, 
thermostatic valve and lighter.

• Uniforme temperature on the whole plate surface.

• Other technical characteristics similar to the FTGL T640 model.

MAGNUS®

MAGNUS®
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Opções fry-top elétrico - T640  / Electric fry-top optionals - T640

cód. 1170.220.013 FTEL T640 CRD
Fry-top elétrico com placa lisa cromoduro 400x550 mm, bancada
Electric fry-top with chromed smooth plate 400x550 mm, countertop

cód. 1170.220.002 FTEC T640
Fry-top elétrico com placa canelada 400x550 mm, bancada
Electric fry-top with grooved plate 400x550 mm, countertop

Opções fry-top elétrico - T660  / Electric fry-top optionals - T660

cód. 1170.220.012 FTEL T660 CRD
Fry-top elétrico duplo com placa lisa cromoduro 600x550 mm, bancada
Electric fry-top with chromed smooth plate 600x550 mm, countertop

cód. 1170.220.005 FTEC T660
Fry-top elétrico duplo com placa canelada 600x550 mm, bancada
Electric fry-top with grooved plate 600x550 mm, countertop

cód. 1170.220.004 FTEM T660
Fry-top elétrico duplo com placa mista 600x550 mm, bancada
Electric fry-top with mixed plate 600x550 mm, countertop

cód. 1170.220.016 FTEM T660 CRD
Fry-top elétrico duplo com placa mista cromoduro 600x550 mm, bancada
Electric fry-top with chromed mixed plate 600x550 mm, countertop

Fry-top elétrico, placa lisa 400x550 mm, bancada
Electric fry-top, smooth plate 400x550 mm, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Potência / Power 5 kW

Peso / Weight 40 kg

Fry-top elétrico duplo, placa lisa 600x550 mm, bancada
Electric fry-top, smooth plate 600x550 mm, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x270/480 mm

Potência / Power 7.5 kW

Peso / Weight 55 kg

FTEL T640 (cód. 1170.220.001)

FTEL T660 (cód. 1170.220.003)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa de grande espessura em aço especial de elevada 

condutividade térmica; molheira de gaveta em aço inox.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy»; temperatura 

regulável; indicador luminoso de funcionamento e temperatura.
• Temperatura uniforme em toda a superfície da placa.

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa de grande espessura em aço especial de elevada 

condutividade térmica; molheira de gaveta em aço inox.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy»; temperatura 

regulável; indicador luminoso de funcionamento e temperatura.
• Temperatura uniforme em toda a superfície da placa.

• Body in stainless steel AISI304.
• Very thick steel plate for specially high thermic transmission, drip 

tray in stainless steel.
• Heating elements with stainless steel covering “incoloy”, adjustable 

temperature, signal light for temperature and function.
• Uniforme temperature on the whole plate surface.

• Body in stainless steel AISI304.
• Very thick steel plate for specially high thermic transmission, drip 

tray in stainless steel.
• Heating elements with stainless steel covering “incoloy”, adjustable 

temperature, signal light for temperature and function.
• Uniforme temperature on the whole plate surface.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V
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Opcional para grelhadores pedra-lávica / Optional for  lava stones grills

cód. 1190.220.212 PL6
Saco pedra-lávica, 6 kg
Lavastones sack, 6 kg

cód. 1190.220.011 GP PLG 600
Grelha para peixe, 355x460 mm
Grill-fish, 355x460 mm

Grelhadores pedra-lávica
Lava stones grills 600linha

Grelhador pedra-lávica a gás, bancada
Gas lava stones grill, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Potência / Power 7 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.74 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 522 / 544 g/h

Grelha / Grid 355x460 mm

Peso / Weight 41 kg

Grelhador pedra-lávica a gás, bancada
Gas lava stones grill, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x600x270/480 mm

Potência / Power 14 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.48 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1105 / 1088 g/h

Grelha / Grid 2x (355x460) mm

Peso / Weight 70 kg

PLG T640 (cód. 1175.220.001)

PLG T680 (cód. 1175.220.002)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 com molheira 
removível de gaveta.

• Queimador em aço inox com chama regulável e termopar de 
segurança.

• Chama piloto e isqueiro.
• Fornecido com 1 grelha para carne.
• Foto com o opcional grelha para peixe.

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 com molheira 
removível de gaveta.

• Queimador em aço inox com chama regulável e termopar de 
segurança.

• Chama piloto e isqueiro.
• Fornecido com 1 grelha para carne.

• Structure completely in stainless steel AISI 304 with extractable drip 
tray.

• Stainless steel burner with adjustable flame and safety 
thermocouple.

• Pilot light and lighter.
• Supplied with 1 griddle for meat.
• The griddle for fish seen in the photo is an opcional.

• Structure completely in stainless steel AISI 304 with extractable drip 
tray.

• Stainless steel burner with adjustable flame and safety 
thermocouple.

• Pilot light and lighter.
• Supplied with 1 griddle for meat.

MAGNUS®

MAGNUS®
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Fritadeiras e aquecedores de batatas
Fryers and chip scuttles 600linha

Fritadeira a gás 8 l, bancada
Gas fryer 8 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Potência / Power 7.4 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 8 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.78 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 583 / 575 g/h

Peso / Weight 30 kg

Fritadeira a gás 8+8 l, bancada
Gas fryer 8+8 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x270/480 mm

Potência / Power 14.8 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 8 + 8 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.566 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1168 / 1150 g/h

Peso / Weight 47 kg

FG8 T640 (cód. 1172.220.003)

FG2x8 T660 (cód. 1172.220.004)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• Zona inferior da cuba com excelente isolamento térmico; cuba com 

«zona fria» para o depósito de resíduos; torneira de drenagem do 
óleo com sistema de segurança; cesto em aço cromado com pega 
atérmica; tampa em aço inoxidável.

• Queimador de alta rendimento com chama horizontal, isqueiro e 
chama piloto.

• Ajuste preciso da temperatura (90º até 190ºC), válvula de segurança, 
termopar e termóstato de segurança.

• Fornecido com 1 cesto.

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• Zona inferior da cuba com excelente isolamento térmico; cuba com 

«zona fria» para o depósito de resíduos; torneira de drenagem do 
óleo com sistema de segurança; cesto em aço cromado com pega 
atérmica; tampa em aço inoxidável.

• Queimador de alta rendimento com chama horizontal, isqueiro e 
chama piloto.

• Ajuste preciso da temperatura (90º até 190ºC), válvula de segurança, 
termopar e termóstato de segurança.

• Fornecido com 2 cestos.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Lower zone of the vat with excellent thermic insulation; vat with 

cold zone for residues, drain tap with safety system, baket in chrome 
coated steel with heat insulated handle, cover in stainless steel.

• High power burner with horizontal flame, pilot light and lighter.
• Precise temperature regulation (90-190ºC), safety valve, 

thermocouple and safety thermostat.
• Supplied with 1 basket.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Lower zone of the vat with excellent thermic insulation; vat with 

cold zone for residues, drain tap with safety system, baket in chrome 
coated steel with heat insulated handle, cover in stainless steel.

• High power burner with horizontal flame, pilot light and lighter.
• Precise temperature regulation (90-190ºC), safety valve, 

thermocouple and safety thermostat.
• Supplied with 2 baskets.

MAGNUS®

MAGNUS®

Opcionais: Cestos para fritadeiras  / Optionals:  Baskets for fryers

cód. 91172.220.002 CFM 1/2
Cesto 1/2, 110x280x115 mm 
Basket 1/2 bowl, 110x280x115 mm

cód. 91172.220.001 CFM 1/1
Cesto inteiro, 225x280x115 mm, standard
Basket whole tank, 225x280x115 mm, standard
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Fritadeira elétrica 10 l, bancada
Electric fryer 10 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Potência / Power 9 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 10 l

Peso / Weight 28 kg

Fritadeira elétrica 10+10 l, bancada
Electric fryer 10+10 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x270/480 mm

Potência / Power 18 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 10 + 10 l

Peso / Weight 41 kg

Aquecedor de batatas elétrico, bancada
Electric chip scuttle, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Potência / Power 1 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 305x475x175 mm

Peso / Weight 24 kg

FE10 T640 (cód. 1172.220.001)

FE2x10 T660 (cód. 1172.220.002)

ABE T640 (cód. 1176.220.001)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• Zona inferior da cuba com excelente isolamento térmico; cuba com 

«zona fria» para o depósito de resíduos; torneira de drenagem do 
óleo com sistema de segurança; cesto em aço cromado com pega 
atérmica; tampa em aço inoxidável.

• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy»; resistências 
basculantes que permitem uma fácil limpeza; regulação da 
temperatura por termóstato com indicador luminoso de 
funcionamento e termóstato de segurança.

• Fornecido com 1 cesto.

• Fornecido com 2 cestos.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo FE10 T640.

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• Cuba com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza.
• Fundo duplo com furos.
• Resistência cerâmica para radiações infravermelhas.
• Utilização como secador de fritos.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Lower zone of the vat with excellent thermic insulation; vat with 

cold zone for residues, drain tap with safety system, baket in chrome 
coated steel with heat insulated handle, cover in stainless steel

• Flexible heating elements with stainless steel covering “incoloy” for 
easy cleaning, temperature regulation with thermostat and signal 
light for temperature and function and safety thermocouple

• Supplied with 1 basket.

• Supplied with 2 baskets.
• Other technical characteristics similar to the FE10 T640 model.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Vat with rounded corners for an easy cleaning.
• Double base with perforations.
• Ceramic heating element for infrared radiation.
• Can be used as dryer for deep fried products.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

230V

Opcionais: Cestos para fritadeiras  / Optionals:  Baskets for fryers

cód. 91172.220.002 CFM 1/2
Cesto 1/2, 110x280x115 mm 
Basket 1/2 bowl, 110x280x115 mm

cód. 91172.220.001 CFM 1/1
Cesto inteiro, 225x280x115 mm, standard
Basket whole tank, 225x280x115 mm, standard
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Cozedores de pasta
Pasta cookers 600linha

Cozedor de pasta a gás 25 l, bancada
Gas pasta cooker 25 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x270/480 mm

Potência / Power 11 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 25 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.164 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 867 / 854 g/h

Peso / Weight 35 kg

Cozedor de pasta elétrico 25 l, bancada
Electric pasta cooker 25 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x270/480 mm

Potência / Power 9 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 25 l

Peso / Weight 35 kg

CPG T660 (cód. 1173.220.002)

CPE T660 (cód. 1173.220.001)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304; cesto em aço cromado com 
pega atérmica; torneiras para entrada e saída de água.

• Cuba com cantos arredondados removível que permite uma fácil 
limpeza.

• Queimador em aço inoxidável controlado por válvula de segurança; 
queimador com chama piloto e isqueiro.

• Fornecido com 4 cestos 1/4 (115x150x125 mm).

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304; cesto em aço cromado com 
pega atérmica; torneiras para entrada e saída de água.

• Cuba com cantos arredondados removível que permite uma fácil 
limpeza.

• Resistências elétricas em aço inox “incoloy” equipadas no exterior 
do fundo da cuba; temperatura regulável; indicador luminoso 
de funcionamento e termóstato de segurança que interrompe o 
funcionamento na ausência de água na cuba.

• Fornecido com 4 cestos 1/4 (115x150x125 mm).

• Body completely in stainless steel AISI 304; basket in chrome coated 
steel with heat insulated handle, taps for water entry and drain

• Extractable vat with rounded corners for easy cleaning
• Stainless steel burner with safety valve; burner with pilot light and 

lighter.
• Supplied with 4 baskets (115x150 mm).

• Body completely in stainless steel AISI 304; basket in chrome coated 
steel with heat insulated handle, taps for water entry and drain.

• Extractable vat with rounded corners for easy cleaning.
• Electric heating elements in stainless steel “incoloy” on the bottom 

of the vat, adjustable temperature, signal light for function and 
temperature, safety thermostat that interrupts the heating if no 
water is detected.

• Supplied with 4 baskets (115x150 mm).

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

Opcionais: Cestos para cozedores de pasta  / Optionals: Baskets for pasta cookers

cód. 91173.220.002 CCP 11x15
Cesto 115x150x125 mm - standard
Basket 115x150x125 mm - standard

cód. 91173.220.001 CCP 11x30
Cesto 115x300x125 mm
Basket 115x300x125 mm
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Banho-maria a gás GN 1/2 + 1/3, bancada
Gas bain-marie GN 1/2 + 1/3, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Potência / Power 2.15 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 305x425x170 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.228 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 169 / 167 g/h

Peso / Weight 22 kg

Banho-maria elétrico GN 1/2 + 1/3, bancada
Electric bain-marie GN 1/2 + 1/3, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Potência / Power 1.53 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 305x425x170 mm

Peso / Weight 23 kg

BMG T640 (cód. 1174.220.002)

BME T640 (cód. 1174.220.001)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Torneira de drenagem com sistema de segurança para saída de 

água.
• Cuba em aço inoxidável que permite a introdução de containers 

GN1/2 + GN1/3, altura 150 mm (containers não incluídos).
• Queimadores em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora; 

temperatura regulável por termóstato dos 90º até 190ºC com 
válvula e termopar de segurança.

• Queimador com chama piloto e isqueiro.

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Torneira de drenagem com sistema de segurança para saída de 

água.
• Cuba em aço inoxidável que permite a introdução de containers 

GN1/2 + GN1/3, altura 150 mm (containers não incluídos).
• Resistência elétrica blindada em aço inox; regulação da temperatura 

por termóstato com indicador luminoso de funcionamento.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Drain tap with safety system for water drainage.
• Stainless steel vat that holds GN containers GN1/2+GN1/3; vat 

height 150 mm (containers not included!)
• Stainless steel burners with self-stabilizing flame, adjustable 

temperature 90-190ºC with safety valve and thermocouple.
• Burner with pilot light and lighter.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Drain tap with safety system for water drainage
• Stainless steel vat that holds GN containers GN1/2+GN1/3; vat 

height 150 mm (containers not included!)
• Electric heating element with stainless steel covering, adjustable 

temperature with thermostat and signal light for function.

MAGNUS®

MAGNUS®

230V

Banhos-maria
Bains-marie 600linha

294

294
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Banho-maria elétrico GN1/1 + GN1/4 + GN1/4, bancada
Electric bain-marie GN1/1 + GN1/4 + GN1/4, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x270/480 mm

Potência / Power 3.06 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 510x470x170 mm

Peso / Weight 30 kg

Elemento neutro 40x60, bancada
Neutral worktop 40x60, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x600x270/480 mm

Gaveta / Drawer 305x510 mm

Peso / Weight 22 kg

Elemento neutro 60x60, bancada
Neutral worktop 60x60, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x600x270/480 mm

Gaveta / Drawer 505x510 mm

Peso / Weight 27 kg

BME T660 (cód. 1174.220.003)

EN T640 (cód. 1180.220.001)

EN T660 (cód. 1180.220.002)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Torneira de drenagem com sistema de segurança para saída de 

água.
• Cuba em aço inoxidável que permite a introdução de containers 

GN1/1 + GN1/4 + GN1/4, altura 150 mm (containers não incluídos).
• Resistência elétrica blindada em aço inox; regulação da temperatura 

por termóstato com indicador luminoso de funcionamento.

• Estrutura completamente em aço inoxidável AISI 304.

• Estrutura completamente em aço inoxidável AISI 304.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Drain tap with safety system for water drainage
• Stainless steel vat that holds GN containers 1/1 + GN 1/4 + GN 1/4; 

vat height 150 mm (containers not included!)
• Electric heating element with stainless steel covering, adjustable 

temperature with thermostat and signal light for function.

• Body completely of stainless steel AISI 304.

• Body completely of stainless steel AISI 304.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

230V

294

Elementos neutros
Neutral worktops 600linha
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MAGNUS®

• Estrutura e pés em aço inoxidável AISI 304.
• Pés reguláveis em altura.
• Possibilidade de equipar com portas.

• Body and feet in stainless steel AISI 304.
• Strong feet, adjustable.
• Optional: Doors.

Bases abertas
Cupboard bases 600linha

Opcionais para bases abertas / Optionals for cupboards bases

cód. 1190.220.012 PU600
Perfil de união entre módulos
Butt strap

cód. 1190.220.018 PBA 640D
Porta direita para base aberta 400 mm
Right door for cupboard 400 mm

cód. 1190.220.024 PBA 640E
Porta esquerda para base aberta 400 mm
Left door for cupboard 400 mm

cód. 1190.220.019 PBA 660
Kit portas para base aberta 600 mm (300+300 mm)
Door kit cupboard 600 mm (300+300 mm)

cód. 1190.220.020 PBA 680
Kit portas para base aberta 800 mm (400+400 mm)
Door kit cupboard 800 mm (400+400 mm)

cód. 1190.220.029 PBA 6100
Kit portas para base aberta 1000 mm (300+300+400 mm)
Door kit cupboard 1000 mm (300+300+400 mm)

cód. 1190.220.030 PBA 6120
Kit portas para base aberta 1200 mm (400+400+400 mm)
Door kit cupboard 1200 mm (400+400+400 mm)

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Peso
Weight

1180.220.003 BA 640 400x505x580 mm 15 kg

1180.220.004 BA 660 600x505x580 mm 18 kg

1180.220.005 BA 680 800x505x580 mm 20 kg

1180.220.006 BA 6100 1000x505x580 mm 30 kg

1180.220.007 BA 6120 1200x505x580 mm 33 kg

BA 640 BA 660 BA 680 BA 6100
BA 6120
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700

Depth 700
The 700 line is perfect 
for who demands 
the maximum from a 
professional kitchen 
in limited space. With 
a depth of 700 mm, 
this line allows you to 
create a functional and 
ergonomical work areas.

linha

Profundidade 700
A linha 700 é ideal para 
quem exige o máximo de 
uma cozinha profissional, 
mas não tem um grande 
espaço disponível. Com 
uma profundidade de 
700 mm, permite criar 
uma zona de trabalho 
funcional e ergonómica.

Funcionalidade para a sua cozinha
Make your kitchen function

Flex burner
High power: 7 kW (from 1.5 kW to 7 kW).
Maximum flexibility: wide range of modulable power to 
cook with the same burner every kind of food in any pot.
Horizontal flame for a heat uniformity distribution.
Extreme performances thanks to the 60% of certified 
efficiency.
Easy configuration: you choose your ideal bruners 
configuration and you can change it directly on site.

Queimador flexível
Alta potência: 7 kW (de 1.5 kW a 7 kW).
Máxima flexibilidade: ampla gama de potência modular 
para cozinhar com o mesmo queimador diferentes tipos de 
alimento em qualquer panela.
Chama horizontal para uma distribuição uniforme de calor.
Altíssimo rendimento devido aos 60% de eficiência 
certificada.
Fácil configuração: escolha a configuração ideal do 
queimador e ajuste diretamente no local.
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Uma escolha com uma boa razão
A linha 700 é o resultado de um valioso estudo que visou 
superar as expectativas dos profissionais mais exigentes 
que procuram soluções para espaços reduzidos.

An excellent choice
The 700 line is the result of throughout tests that 
prepared the line for the highest demands of professional 
users that seek solutions for reduced spaces. 

700

Special options
The available options 
maximize the number of 
solutions for each project: 
Choose hard chrome 
coated fry-tops, fish or 
meat griddles for the 
lava stone grills, neutral 
elements, baskets for deep 
fryers, bains-maries, tilting 
pans, potatoe heaters, 
handles, finishings etc.

Opções especiais
As opções disponíveis 
aumentam 
exponencialmente as 
soluções para cada projeto, 
nomeadamente a versão 
cromada para os fry-tops, 
as grelhas de peixe ou 
carne para os grelhadores 
de pedra lávica, os 
elementos neutros, os 
cestos para fritadeiras, 
banhos-maria e marmitas, 
as placas radiantes, os 
aquecedores de batatas, 
corrimões, rodapés, etc.

Details:
 3 Depth: 700 mm, wide: 400, 700 or 1100 mm.
 3 Stainless steel body.
 3 High precision joints between each unit.
 3 Easy to mount joint profiles.
 3 Work surfaces and vats stamped 

with rounded corners.
 3 High power extractable burners  with pilot light.
 3 Ergonomic handles with anti-drip protection rings.
 3 Height-adjustable stainless steel feet.
 3 Chrome steel pan supports.
 3 GN2/1 oven with double walls.
 3 Great variety of optionals.
 3 Possibility of monophase connection.
 3 Prepared for G20 gas. Supplied 

with GPL (G30) injectors.

Detalhes:
 3 Profundidade: 700 mm, largura: 

400, 700 ou 1100 mm.
 3 Estrutura em aço inox.
 3 Junções de grande precisão entre cada módulo.
 3 Perfis de união de encaixe fácil.
 3 Zonas de trabalho e cubas estampadas 

com ângulos curvos.
 3 Queimadores de alta potência 

extraíveis e com chama piloto.
 3 Manípulos ergonómicos e com anéis 

de proteção anti-gorduras.
 3 Pés em aço inox reguláveis em altura.
 3 Grelhas em aço cromado.
 3 Fornos GN2/1 com dupla parede.
 3 Grande variedade de opcionais.
 3 Possibilidade de ligação monofásica de 

acordo com o manual de instruções.
 3 Preparados para gás natural (G20). Injetores para 

GPL (G30) fornecidos com o manual de instruções.

Sistema modular
Os diversos módulos que 
compõem a linha 700, 
combinam-se entre si de 
todas as maneiras: por 
sobreposição, alinhados, 
em ponte, sobre pés ou 
sobre rodas, sempre com 
os melhores resultados 
permitindo grande 
flexibilidade e soluções 
personalizadas.  Todos os 
equipamentos de bancada 
podem ser colocados em 
cima de bases abertas, 
com ou sem portas, ou de 
bancadas refrigeradas.

Modular system
The diferente modules 
of this line are easy to 
combine: You can align 
them, stack them, build a 
bridge unit, choose units 
with feet our with wheels 
– always with best results 
for your flexibility and 
individual needs. All table 
top models can be placed 
onto open counters with 
or without doors, or onto 
refrigerated counters.

linha
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Fogão a gás com 2 queimadores, bancada
2 Burners gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Queimadores / Burners 2x 7 kW

Potência total / Total power 14 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.48 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 0.945/ 0.932 g/h

Peso / Weight 30 kg

Fogão a gás com 4 queimadores, bancada
4 Burners gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x250/370 mm

Queimadores / Burners 4x 7 kW

Potência total / Total power 28 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.961 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1.891 / 1.863 g/h

Peso / Weight 50 kg

Fogão a gás com 6 queimadores, bancada
6 Burners gas stove, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1100x700x250/370 mm

Queimadores / Burners 6x 7 kW

Potência total / Total power 42 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 4.441 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2.836 / 2.795 g/h

Peso / Weight 64 kg

F2G T740 (cód. 1140.220.003C)

F4G T770 (cód. 1140.220.004C)

F6G T7110 (cód. 1140.220.005C)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304.
• Zona de trabalho em inox estampado e grelhas em aço cromado 

para limpeza fácil e rápida.
• Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 

do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva.
• Queimadores em fundição cromada com chama auto-estabilizadora 

e chama piloto.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo F2G T740.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo F2G T740.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Working surface in stamped stainless steel and chrome steel pan 

support for fast and easy cleaning.
• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 

flame extinguishes or overheats. 
• Burners with chrome casting with self-stabilizing flame and pilot 

light.

• Other technical characteristics similar to the F2G T740 model.

• Other technical characteristics similar to the F2G T740 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

Fogões e placas radiantes
Stoves and solid tops

142

142

142 

P. 161
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Fogão a gás com 4 queimadores + forno a gás
4 Burners gas stove + gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x850/930 mm

Queimadores / Burners 4x 7 kW

Potência total / Total power 34 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3.595 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2.364 / 2.329 g/h

Dimensão do forno / Oven dimensions 560x660x310 mm

Peso / Weight 90 kg

Fogão a gás com 6 queimadores + forno a gás + armário
6 Burners gas stove + gas oven + cabinet

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1100x700x850/930 mm

Queimadores / Burners 6x 7 kW

Potência total / Total power 48 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 5.075 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 3.309 / 3.261 g/h

Dimensão do forno / Oven dimensions 560x660x310 mm

Peso / Weight 125 kg

Fogão a gás com 4 queimadores + forno elétrico
4 Burners gas stove + electric oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x850/930 mm

Queimadores / Burners 4x 7 kW

Potência total / Total power 28 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.961 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1.891 / 1.863 g/h

Dimensão do forno / Oven dimensions 560x660x310 mm

Peso / Weight 91 kg

F4GFG M770 (cód. 1140.220.008C)

F6GFGA M7110 (cód. 1140.220.012C)

F4GFE M770 (cód. 1140.220.009C)

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável AISI 304. Pés reguláveis 
de 150 a 200mm.

• Zona de trabalho em inox estampado e grelhas em aço cromado 
para limpeza fácil e rápida.

• Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 
do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva. 
Queimadores em fundição cromada com chama auto-estabilizadora 
e chama piloto.

• Forno a gás GN2/1: Potência de 6 kW com excelente isolamento 
térmico devido a parede dupla com lã de vidro. Queimadores em 
aço inox com chama auto-estabilizadora e isqueiro.

• Forno a gás GN2/1: Potência de 6 kW com excelente isolamento 
térmico devido a parede dupla com lã de vidro. Queimadores em 
aço inox com chama auto-estabilizadora e isqueiro.

• Armário com possibilidade de instalação de guias para tabuleiros 
GN1/1.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo F4GFG M770.

• Forno elétrico GN2/1: Potência de 5.3 kW com excelente isolamento 
térmico devido a parede dupla com lã de vidro. Resistências 
elétricas blindadas em aço inox «incoloy».

• Restantes características técnicas iguais ao modelo F4GFG M770.

• Body and height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel AISI 
304.

• Working surface in stamped stainless steel and chrome steel pan 
support for fast and easy cleaning.

• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 
flame extinguishes or overheats.

• Gas GN2/1 oven: 6 kW power. Double walls with glass wool for 
excellent heat insulation. Stainless steel burners with self-stabilizing 
flame and pilot light.

• Gas GN2/1 oven: 6 kW power. Double walls with glass wool for 
excellent heat insulation. Stainless steel burners with self-stabilizing 
flame and pilot light.

• Cupboard can be supplied with supports for GN1/1 trays.
• Other technical characteristics similar to the F4GFG M770 model.

• Electric GN2/1 oven: 5.3 kW power. Double walls with glass wool for 
excellent heat insulation. Stainless steel heat elements «incoloy».

• Other technical characteristics similar to the F4GFG M770 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

400V
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Fogão a gás com 6 queimadores + forno maxi a gás
6 Burners gas stove + maxi gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1100x700x850/930 mm

Queimadores / Burners 6x 7 kW

Potência total / Total power 50 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 5.287 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 3.467 / 3.416 g/h

Dimensão do forno / Oven dimensions 770x640x360 mm

Peso / Weight 115 kg

Placa radiante a gás, bancada
Gas solid top, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x250/370 mm

Potência / Power 9 kW

Dimensões da placa / Plate dimensions 670x585 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.952 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 709 / 699 g/h

Peso / Weight 68 kg

Placa radiante a gás + forno a gás
Gas solid top + gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x850/930 mm

Potência da placa/ Plate power 9 kW

Potência total / Total power 15 kW

Dimensões da placa / Plate dimensions  670x585 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.586 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1182 / 1165 g/h

Dimensão do forno / Oven dimensions 560x660x310 mm

Peso / Weight 116 kg

F6GFGM M7110 (cód. 1140.220.011C)

PRG T770 (cód. 1140.220.013)

PRGFG M770 (cód.1140.220.015)

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável. Pés reguláveis de 150 a 
200mm.

• Zona de trabalho em inox estampado e grelhas em aço cromado 
para limpeza fácil e rápida.

• Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 
do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva. 
Queimadores em fundição cromada com chama auto-estabilizadora 
e chama piloto.

• Forno MAXI a gás: Potência de 8 kW com excelente isolamento 
térmico devido a parede dupla com lã de vidro. Queimadores em 
aço inox com chama auto-estabilizadora e isqueiro.

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 

do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva. 
Queimadores em fundição cromada com chama auto-estabilizadora 
e chama piloto.

• Forno a gás GN2/1: Potência de 6 kW com excelente isolamento 
térmico devido a parede dupla com lã de vidro. Queimadores em 
aço inox com chama auto-estabilizadora.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo PRG T770.

• Body and height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel AISI 
304.

• Working surface in stamped stainless steel and chrome steel pan 
support for fast and easy cleaning.

• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 
flame extinguishes or overheats.

• Maxi gas oven: 8 kW power. Double walls with glass wool for 
excellent heat insulation. Stainless steel burners with self-stabilizing 
flame and pilot light.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 

flame extinguishes or overheats. Burners with chrome casting with 
self-stabilizing flame and pilot light.

• Gas GN2/1 oven: 6 kW power. Double walls with glass wool for 
excellent heat insulation. Stainless steel burners with self-stabilizing 
flame and pilot light.

• Other technical characteristics similar to the PRG T770 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®
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Fogão elétrico com 2 placas redondas (1x Ø145mm + 1x Ø220mm), bancada
Electric stove with 2 round plates (1x Ø145mm + 1x Ø220mm), countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Placas redondas / Round plates 1x 1.5 + 1x 2.6 kW

Potência total / Total power 4.1 kW

Peso / Weight 20 kg

Fogão elétrico com 4 placas redondas (2x Ø145mm + 2x Ø220mm), bancada
Electric stove with 4 round plates (2x Ø145mm + 2x Ø220mm), countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x250/370 mm

Placas redondas / Round plates 2x 1.5 + 2x 2.6 kW

Potência total / Total power 8.2 kW

Peso / Weight 40 kg

Fogão elétrico com 4 placas redondas (2x Ø145mm + 2x Ø220mm) + forno elétrico 
Electric stove with 4 round plates (2x Ø145mm + 2x Ø220mm) + electric oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x850/930 mm

Placas redondas / Round plates 2x 1.5 + 2x 2.6 kW

Potência do forno / Oven power 5.3 kW

Potência total / Total power 13.5 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 560x660x310 mm

Peso / Weight 90 kg

F2E T740 (cód.1140.220.001)

F4E T770 (cód.1140.220.002)

F4EFE M770 (cód. 1140.220.007)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Zona de trabalho em inox estampado.
• Placas de rápido aquecimento com sistema de proteção de 

sobreaquecimento.
• A fixação das placas na superfície elevada e arredondada em aço 

inoxidável reduz consideravelmente a possibilidade de infiltração 
de líquidos.

• Regulador de energia com 6 posições de trabalho.
• Sinalizador luminoso indica se uma placa está ativa.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo F2E T740.

• Estrutura e pés em aço inoxidável AISI 304. Pés reguláveis de 150 a 
200mm.

• Zona de trabalho em inox estampado.
• Placas de rápido aquecimento com sistema de proteção de 

sobreaquecimento.
• A fixação das placas na superfície elevada e arredondada em aço 

inoxidável reduz consideravelmente a possibilidade de infiltração 
de líquidos.

• Regulador de energia com 6 posições de trabalho.
• Sinalizador luminoso indica se uma placa está ativa.
• Forno elétrico GN2/1 5.3 kW com excelente isolamento térmico 

devido a parede dupla com lã de vidro. Resistências elétricas 
blindadas em aço inox «incoloy».

• Body in stainless steel AISI 304.
• Working surface in stamped stainless steel.
• Fast heating plates with protection against overheating.
• Raised and rounded plates significantly reduce the risk of 

infiltrations.
• Energy regulation with 6 positions.
• Signal lights for plate activity.

• Other technical characteristics similar to the F2E T740 model.

• Body and height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel AISI 
304.

• Stamped working surface in stainless steel.
• Fast heating plates with protection against overheating.
• Raised and rounded plates significantly reduce the risk of 

infiltrations.
• Energy regulation with 6 positions.
• Signal lights for plate activity.
• Electric GN2/1 oven 5.3 kW power. Double walls with glass wool for 

excellent heat insulation. Stainless steel heating elements «incoloy».

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®
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Opcionais para fogões a gás e elétricos  / Optionals for gas and electric stoves

cód. 0830.273.022 TCQ Torneira coluna para fogões a gás e elétricos / Water column for gas and electric stoves

cód. 1190.220.032 GRED Grelha de redução para fogões a gás / Grid reducer for gas stove

cód. 1190.220.033 PL364 Placa lisa, 300x600x40 mm para fogões a gás / Smooth plate, 300x600x40 mm for gas stoves

cód. 1190.220.034 PC364 Placa canelada, 300x600x40 mm para fogões a gás / Lined plate, 300x600x40 mm for gas stoves

cód. 1190.303.017 M2000005110 Grelha GN1/1 em aço inox, 530x325 mm / Stainless steel grid GN1/1, 530x325 mm

cód. 1190.118.033 13869200 Grelha GN2/1 em aço inox, 646x530 mm / Stainless steel grid GN2/1, 646x530 mm

Fogões vitrocerâmicos
Glass ceramic tops

Fogão elétrico com 2 placas vitrocerâmicas, bancada
Glass ceramic top with 2 electric plates, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Potência das placas / Plates power 1x 1.8 + 1x 2.5 kW

Potência total / Total power 4.3 kW

Peso / Weight 27 kg

Fogão elétrico com 4 placas vitrocerâmicas, bancada
Glass ceramic top with 4 electric plates, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x250/370 mm

Potência das placas / Plates power 2x 1.8 + 2x 2.5 kW

Potência total / Total power 8.6 kW

Peso / Weight 49 kg

F2V T740 (cód. 1140.220.019)

F4V T770 (cód. 1140.220.020)

• Superfície de trabalho estampada em aço inox AISI 304 e de grande 
espessura.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Placa vitrocerâmica com 6 mm de espessura, perfeitamente 

embutida na superfície de trabalho.
• Controlo da temperatura independente por placa.
• Sinalização luminosa para a monitorização do funcionamento.

• Superfície de trabalho estampada em aço inox AISI 304 e de grande 
espessura.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Placa vitrocerâmica com 6 mm de espessura, perfeitamente 

embutida na superfície de trabalho.
• Controlo da temperatura independente por placa.
• Sinalização luminosa para a monitorização do funcionamento.

• Stamped working surface in stainless steel AISI 304.
• Easy frontal access to all functional elements.
• Glass ceramic plate with 6 mm thickness, perfectly embedded in the 

working surface.
• Independent temperature control for each plate.
• Signal light for plate activity.

• Stamped working surface in stainless steel AISI 304.
• Easy frontal access to all functional elements.
• Glass ceramic plate with 6 mm thickness, perfectly embedded in the 

working surface.
• Independent temperature control for each plate.
• Signal light for plate activity.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Versão indução  / Induction version

cód. 1140.220.025 F2I T740
Fogão com 2 zonas de indução (2x 3.5 kW/400V), peso 38 kg, bancada
Induction stove with 2 inductors (2x 3.5 kW/400V), weight 38 kg, countertop

Versão indução  / Induction version

cód. 1 F4I T740
Fogão com 4 zonas de indução (4x 3.5 kW/400V), peso 61 kg, bancada
Induction stove with 4 inductors (4x 3.5 kW/400V), weight 61 kg, countertop
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Opções fry-top a gás - T740  / Gas fry-top optionals - T740

cód. 1144.220.014 FTGL T740 CRD
Fry-top a gás com placa lisa cromoduro 350x570 mm, bancada
Gas fry-top with chromed smooth plate 350x570 mm, countertop

cód. 1144.220.004 FTGC T740
Fry-top a gás com placa canelada 350x570 mm, bancada
Gas fry-top with grooved plate 350x570 mm, countertop

Opções fry-top a gás - T770  / Gas fry-top optionals - T770

cód. 1144.220.012 FTGL T770 CRD
Fry-top a gás com placa lisa cromoduro 650x570 mm, bancada
Gas fry-top with chromed smooth plate 650x570 mm, countertop

Fry-tops
Fry-tops

Fry-top a gás, placa lisa 350x570 mm, bancada
Gas fry-top, smooth plate 350x570 mm, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Potência / Power 5.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.582 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 433 / 427 g/h

Peso / Weight 43 kg

Fry-top a gás, placa lisa 650x570 mm, bancada
Gas fry-top, smooth plate 650x570 mm, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x250/370 mm

Potência / Power 11 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.163 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 867 / 854 g/h

Peso / Weight 75 kg

FTGL T740 (cód. 1144.220.003)

FTGL T770 (cód.1144.220.005)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304; placa de grelhar 
com cantos arredondados, permitem uma fácil limpeza; molheira 
removível de gaveta.

• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 
controlado por válvula com sistema de segurança; queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Temperatura uniforme em toda a superfície da placa de grelhar.

• 2 Queimadores em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 
controlado por válvula com sistema de segurança; queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Temperatura uniforme em toda a superfície da placa de grelhar 
com possibilidade de obter diferentes regulações (2 superfícies de 
cozedura).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FTGL T740.

• Body completely in stainless steel AISI 304. Plate with rounded 
corners that allow an easy cleaning. Extractable drip tray.

• Stainless steel burner with self-stabilizing flame, controlled by a 
valve with safety system. Burner with pilot light and lighter.

• Uniform temperature distribution on the whole plate.

• 2 Stainless steel burner with self-stabilizing flame, controlled by a 
valve with safety system. Burner with pilot light and lighter.

• Uniform temperature on the whole surface of the plate and separate 
temperature regulation for 2 cooking zones. 

• Other technical characteristics similar to the FTGL T740 model.

MAGNUS®

MAGNUS®
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Versão com placa cromada / Version with chromed plate

cód. 1144.220.013 FTEL T740 CRD
Fry-top elétrico com placa lisa cromoduro 350x570 mm, bancada
Electric fry-top with chromed smooth plate 350x570 mm, countertop

Opções fry-top elétrico - T770  / Electric fry-top optionals - T770

cód. 1144.220.016 FTEL T770 CRD
Fry-top elétrico com placa lisa cromoduro 650x570 mm, bancada
Electric fry-top with chromed smooth plate 650x570 mm, countertop

cód. 1144.220.002 FTEC T770
Fry-top elétrico com placa canelada 650x570 mm, bancada
Electric fry-top with grooved plate 650x570 mm, countertop

Fry-top elétrico, placa lisa 350x570 mm, bancada
Electric fry-top, smooth plate 350x570 mm, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Potência / Power 4 kW

Peso / Weight 43 kg

Fry-top elétrico, placa lisa 650x570 mm, bancada
Electric fry-top, smooth plate 650x570 mm, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x250/370 mm

Potência / Power 8 kW

Peso / Weight 75 kg

FTEL T740 (cód. 1144.220.010)

FTEL T770 (cód. 1144.220.001)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável; placa de grelhar com 
cantos arredondados, permitem uma fácil limpeza; molheira 
removível de gaveta.

• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy»; temperatura 
regulável; indicador luminoso de funcionamento.

• Temperatura uniforme em toda a superfície da placa de grelhar.

• Temperatura uniforme em toda a superfície da placa de grelhar 
com possibilidade de obter diferentes regulações (2 superfícies de 
cozedura). 

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FTEL T740.

• Body completely in stainless steel. Grill plate with rounded corners 
for easy cleaning. Extractable drip tray.

• Stainless steel electric heating elements «incoloy». Adjustable 
temperature. Signal light for plate activity.

• Uniform temperature distribution on the whole plate.

• Uniform temperature on the whole surface of the plate and separate 
temperature regulation for 2 cooking zones. 

• Other technical characteristics similar to the FTEL T740 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Opções fry-top a gás - T770  / Gas fry-top optionals - T770

cód. 1144.220.006 FTGC T770
Fry-top a gás com placa canelada 650x570 mm, bancada
Gas fry-top with grooved plate 650x570 mm, countertop

cód. 1144.220.007 FTGM T770
Fry-top a gás com placa mista 650x570 mm, bancada
Gas fry-top with mixed plate 650x570 mm, countertop
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Opcional para grelhadores pedra-lávica / Optional for  lava stones grills

cód. 1190.220.212 PL6
Saco pedra-lávica, 6 kg
Lavastones sack, 6 kg

cód. 1190.220.035 GC/P PLG
Grelha para carne/peixe, 175x475 mm
Grill-meat/fish, 175x475 mm

Grelhadores pedra-lávica
Lava stones grills

Grelhador pedra-lávica a gás, bancada
Gas lava stones grill, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Potência / Power 7.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.793 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 591 / 582 g/h

Grelha / Grid 2x (175x475) mm

Peso / Weight 36 kg

Grelhador pedra-lávica duplo a gás, bancada
Gas lava stones grill, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x700x250/370 mm

Potência / Power 15 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.586 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1182 / 1164 g/h

Grelha / Grid 4x (175x475) mm

Peso / Weight 74 kg

PLG T740 (cód.1148.220.002)

PLG T780 (cód.1148.220.004)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304; molheira removível 
de gaveta.

• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 
controlado por válvula com sistema de segurança. Queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Fornecido com grelha para carne/peixe.

• Estrutura totalmente em aço inoxidável; molheira removível de 
gaveta.

• Queimadores em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 
controlados por válvula com sistema de segurança. Queimadores 
com chama piloto e isqueiro.

• 2 Zonas independentes de trabalho (2 grelhas, 2 controlos).
• Fornecido com duas grelhas para carne/peixe.

• Body completley in stainless steel AISI 304. Extractable drip tray.
• Stainless steel burner with self-stabilizing flame and valve with 

safety system. Burner with pilot light and lighter.
• Supplied with griddle for meat/fish.

• Body completley in stainless steel AISI 304. Extractable drip tray.
• Stainless steel burner with self-stabilizing flame and valve with 

safety system. Burner with pilot light and lighter.
• 2 independent cooking zones (2 griddles, 2 controls).
• Supplied with griddle for meat/fish.

MAGNUS®

MAGNUS®
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Grelhadores de água
Water grills

Grelhador de água elétrico, móvel
Electric water grill, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x850/930 mm

Potência / Power 6 kW

Grelha / Grid 352x475 mm

Peso / Weight 50 kg

Grelhador de água elétrico duplo, móvel
Electric water grill, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x700x850/930 mm

Potência / Power 2x 6 kW

Grelha / Grid 2x (352x475) mm

Peso / Weight 82 kg

GAE M740 (cód.1)

GAE M780 (cód.1)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• A evaporação da água do recipiente colocado abaixo das 

resistências elétricas permite uma cozedura delicada e uniforme dos 
alimentos, sem alterar o sabor.

• Gaveta removível em aço inox para depósito de água.
• Fornecido com grelha de ferro fundido de dupla face para carne/

peixe.

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• A evaporação da água dos recipientes colocados abaixo das 

resistências elétricas permite uma cozedura delicada e uniforme dos 
alimentos, sem alterar o sabor.

• Gaveta removível em aço inox para depósito de água.
• Fornecido com duas grelhas de ferro fundido de dupla face para 

carne/peixe.

• Body completley in stainless steel AISI 304. 
• The water contained in the containers under the electric heating 

elements evaporates allowing delicate and uniform cooking of food 
and keeping flavour unchanged.

• Stainless steel extractable drawer with water.
• Supplied with double face cast iron grill meat/fish.

• Body completley in stainless steel AISI 304. 
• The water contained in the containers under the electric heating 

elements evaporates allowing delicate and uniform cooking of food 
and keeping flavour unchanged.

• Extractable drawer with water.
• Supplied with two double face cast iron grills meat/fish.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V
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Fritadeiras
Fryers

Fritadeira a gás 9 l, bancada
Gas fryer 9 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/580 mm

Potência / Power 7.4 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 9 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.782 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 583 / 575 g/h

Peso / Weight 33 kg

Fritadeira a gás 9+9 l, bancada
Gas fryer 9+9 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x250/580 mm

Potência / Power 14.8 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 9 + 9 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.565 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1166 / 1149 g/h

Peso / Weight 55 kg

FG12 T740 (cód. 1143.220.003)

FG2X12 T770 (cód. 1143.220.004)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• Zona inferior da cuba com excelente isolamento térmico; cuba com 

«zona fria» para o depósito de resíduos; torneira de drenagem do 
óleo com sistema de segurança.

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica; tampa em 
aço inoxidável.

• Queimador de alta rendimento com chama horizontal, isqueiro e 
chama piloto.

• Ajuste preciso da temperatura (90º até 190ºC), válvulas com sistema 
de segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de 
extinção da chama ou temperatura excessiva.

• Fornecido com 1 cesto (225x280x115 mm).

• 2 Queimadores de alta rendimento com chama horizontal, isqueiro 
e chama piloto.

• Fornecido com 2 cestos (225x280x115 mm).
• Restantes características técnicas iguais ao modelo FG12 T740.

• Body completely in stainless steel AISI 304. 
• Lower zone of the vat with excellent heat insulation. Vat with “cold 

zone” for residues. Drain tap with safety system.
• Basket in chromed steel with heat insulated handle. Cover in 

stainless steel.
• High power burner with horizontal flame, lighter and pilot light.
• Precise temperature regulation (90-190ºC). Valves with safety system 

that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes or 
overheats.

• Supplied with 1 basket (225x280x115 mm).

• 2 High power burners with horizontal flame, lighter and pilot light.
• Supplied with 2 baskets (225x280x115 mm).
• Other technical characteristics similar to the FG12 T740 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

Cestos para fritadeiras a gás de bancada / Baskets for gas fryers countertop

cód. 91172.220.002 CFM 1/2
Cesto 1/2, 110x280x115 mm 
Basket 1/2 bowl, 110x280x115 mm

cód. 91172.220.001 CFM 1/1
Cesto inteiro, 225x280x115 mm, standard
Basket whole tank, 225x280x115 mm, standard
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Fritadeira a gás 14 l, móvel
Gas fryer 14 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x850/1180 mm

Potência / Power 12.5 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 14 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.322 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 985 / 971 g/h

Peso / Weight 57 kg

Fritadeira a gás 7+7 l, móvel
Gas fryer 7+7 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x850/1180 mm

Potência / Power 12.5 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 7 + 7 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.322 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 985 / 971 g/h

Peso / Weight 62 kg

Fritadeira a gás 14+14 l, móvel
Gas fryer 14+14 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x850/1180 mm

Potência / Power 25 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 14 + 14 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.643 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1970 / 1941 g/h

Peso / Weight 97 kg

FG14 M740 (cód. 1143.220.005)

FG2X7 M740 (cód. 1143.220.006)

FG2X14 M770 (cód. 1143.220.007)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304. Pés reguláveis de 
150 a 200mm.

• Zona inferior da cuba com excelente isolamento térmico; cuba com 
«zona fria» para o depósito de resíduos; torneira de drenagem do 
óleo com sistema de segurança e gaveta para recolha do óleo.

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica; tampa em 
aço inoxidável.

• Queimador de alta rendimento com chama horizontal, isqueiro e 
chama piloto.

• Ajuste preciso da temperatura (90º até 190ºC), válvulas com sistema 
de segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de 
extinção da chama ou temperatura excessiva.

• Fornecido com 1 cesto (260x295x120 mm).

• 2 Queimadores de alta rendimento com chama horizontal, isqueiro 
e chama piloto.

• Fornecido com 2 cestos (120x295x120 mm).
• Restantes características técnicas iguais ao modelo FG14 M740.

• 2 Queimadores de alta rendimento com chama horizontal, isqueiro 
e chama piloto.

• Fornecido com 2 cestos (260x295x120 mm).
• Restantes características técnicas iguais ao modelo FG14 M740.

• Body completely in stainless steel AISI 304.  Adjustable feet from 
150-200mm.

• Lower zone of the vat with excellent heat insulation. Vat with “cold 
zone” for residues. Drain tap with safety system and a drip tray.

• Basket in chromed steel with heat insulated handle. Cover in 
stainless steel.

• High power burner with horizontal flame, lighter and pilot light.
• Precise temperature regulation (90-190ºC). Valves with safety system 

that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes or 
overheats.

• Supplied with 1 basket (260x295x120 mm).

• 2 High power burners with horizontal flame, lighter and pilot light.
• Supplied with 2 baskets (120x295x120 mm).
• Other technical characteristics similar to the FG14 M740 model.

• 2 High power burners with horizontal flame, lighter and pilot light.
• Supplied with 2 baskets (260x295x120 mm).
• Other technical characteristics similar to the FG14 M740 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

150

150

150
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Fritadeira elétrica 12 l, bancada
Electric fryer 12 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Potência / Power 9 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 12 l

Peso / Weight 30 kg

Fritadeira elétrica 12+12 l, bancada
Electric fryer 12+12 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x250/370 mm

Potência / Power 18 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 12 + 12 l

Peso / Weight 53 kg

Fritadeira elétrica 6+6 l, bancada
Electric fryer 6+6 l, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Potência / Power 10.5 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 6 + 6 l

Peso / Weight 35 kg

FE12 T740 (cód. 1143.220.001)

FE2X12 T770 (cód. 1143.220.002)

FE2x6 T740 (cód. 1143.220.013)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• Zona inferior da cuba com excelente isolamento térmico; cuba com 

«zona fria» para o depósito de resíduos; torneira de drenagem do 
óleo com sistema de segurança.

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica; tampa em 
aço inoxidável. Fornecido com 1 cesto (225x280x115 mm).

• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy»; resistências 
basculantes que permitem uma fácil limpeza; regulação da 
temperatura por termóstato com indicador luminoso de 
funcionamento. Equipado com termóstato de segurança.

• Cestos construídos em aço cromado com pega atérmica; tampa em 
aço inoxidável. Fornecido com 2 cestos (225x280x115 mm).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FE12 T740.

• Cestos construídos em aço cromado com pega atérmica; tampa em 
aço inoxidável. Fornecido com 2 cestos (110x280x115 mm).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FE12 T740.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Lower zone of the vat with excellent heat insulation. Vat with “cold 

zone” for residues. Drain tap with safety system.
• Basket in chromed steel with heat insulated handle. Cover in 

stainless steel. Supplied with 1 basket (225x280x115 mm).
• Electric heating elements in stainless steel «incoloy» and tilting 

mechanism that facilitates cleaning.
• Temperature regulation with thermostat with signal light for 

activity.
• Safety thermostat.

• Baskets in chromed steel with heat insulated handle. Cover in 
stainless steel. Supplied with 2 baskets (225x280x115 mm).

• Other technical characteristics similar to the FE12 T740 model.

• Baskets in chromed steel with heat insulated handle. Cover in 
stainless steel. Supplied with 2 baskets (110x280x115 mm).

• Other technical characteristics similar to the FE12 T740 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

400V

Sugestão:
Componha uma cozinha modular 
conjugando bases abertas com os 
modelos de bancada. Otimize o 
espaço utilizando bases refrigeradas.

Suggestion:
Compose a modular kitchen 
combining open counters with 
tabletop models. Optimize space by 
using refrigerated counters.

Cestos para fritadeiras elétricas de bancada / Baskets for electric fryers countertop

cód. MA777057
Cesto 1/2, 120x295x120 mm 
Basket 1/2 bowl, 120x295x120 mm

cód. MA777058
Cesto inteiro, 260x295x120 mm, standard
Basket whole tank, 260x295x120 mm, standard
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Fritadeira elétrica 13 l, móvel
Electric fryer 13 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x850/930 mm

Potência / Power 9 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 13 l

Peso / Weight 53 kg

Fritadeira elétrica 7+7 l, móvel
Electric fryer 7+7 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x850/930 mm

Potência / Power 10.5 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 7 + 7 l

Peso / Weight 58 kg

Fritadeira elétrica 13+13 l, móvel
Electric fryer 13+13 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x850/930 mm

Potência / Power 18 kW

Capacidade da cuba  / Vat capacity 13 + 13 l

Peso / Weight 72 kg

FE14 M740 (cód. 1143.220.008)

FE2X7 M740 (cód. 1143.220.009)

FE2X14 M770 (cód. 1143.220.010)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável. Pés reguláveis de 150 a 
200mm.

• Zona inferior da cuba com excelente isolamento térmico; cuba com 
«zona fria» para o depósito de resíduos; torneira de drenagem do 
óleo com sistema de segurança e gaveta para recolha do óleo.

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica; tampa em 
aço inoxidável. Fornecido com 1 cesto (260x295x120 mm).

• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy»; resistências 
basculantes que permitem uma fácil limpeza; regulação da 
temperatura por termóstato com indicador luminoso de 
funcionamento. Equipado com termóstato de segurança.

• Cestos construídos em aço cromado com pega atérmica; tampa em 
aço inoxidável. Fornecido com 2 cestos (120x295x120 mm).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FE14 M740.

• Cestos construídos em aço cromado com pega atérmica; tampa em 
aço inoxidável. Fornecido com 2 cestos (260x295x120 mm).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FE14 M740.

• Body completely in stainless steel AISI 304. Adjustable feet from 
150-200mm.

• Lower zone of the vat with excellent heat insulation. Vat with “cold 
zone” for residues. Drain tap with safety system and a drip tray.

• Basket in chromed steel with heat insulated handle. Cover in 
stainless steel. Supplied with 1 basket (260x295x120 mm).

• Electric heating elements in stainless steel «incoloy» and tilting 
mechanism that facilitates cleaning.

• Temperature regulation with thermostat with signal light for 
activity.

• Safety thermostat.

• Baskets in chromed steel with heat insulated handle. Cover in 
stainless steel. Supplied with 2 baskets (120x295x120 mm).

• Other technical characteristics similar to the FE14 M740 model.

• Baskets in chromed steel with heat insulated handle. Cover in 
stainless steel. Supplied with 2 baskets (260x295x120 mm).

• Other technical characteristics similar to the FE14 M740 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

400V

Cestos para fritadeiras de móvel elétricas e a gás / Baskets for electric and gas free standing fryers

cód. 91143.220.003 CF 7001/2
Cesto 1/2, 120x295x120 mm 
Basket 1/2 bowl, 120x295x120 mm

cód. 91143.220.002 CF 7001/1
Cesto inteiro 1/1, 260x295x120 mm, standard
Basket 1/1, 260x295x120 mm, standard
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Aquecedor de batatas elétrico, bancada
Electric chip scuttle, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Potência / Power 0.35 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 310x510x160 mm

Peso / Weight 20 kg

ABE T740 (cód. 1138.220.001)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy».
• Cuba com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Electric heating elements in stainless steel «incoloy».
• Vat with rounded corners for an easy cleaning.

MAGNUS®

230V

Aquecedores de batatas
Chip scuttle

Cozedores de pasta
Pasta cookers

Cozedor de pasta a gás 26 l, móvel
Gas pasta cooker 26 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x850/930 mm

Potência / Power 8.5 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 310x340x300 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.899 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 670 / 660 g/h

Peso / Weight 50 kg

CPG M740 (cód. 1142.220.001)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304. Cestos em aço cromado com 
pegas atérmicas. Torneiras para entrada e saída de água.

• Cuba com cantos arredondados removível que permite uma fácil 
limpeza.

• Queimador em aço inoxidável controlado por válvula com sistema 
de segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de 
extinção da chama ou temperatura excessiva. Queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Fornecido com 2 cestos 145x295x215 mm (MA770049).

• Body in stainless steel AISI 304. Baskets in chromed steel with heat 
insulated handles. Taps for water entry and drain.

• Extractable vat with rounded corners for easy cleaning.
• Stainless steel burner, controlled by a safety valve that interrupts the 

gas supply in case the flame extinguishes or overheats. Burner with 
pilot light and lighter.

• Supplied with 2 baskets 145x295x215 mm (MA770049).

MAGNUS®

153
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Cozedor de pasta elétrico 26 l, móvel
Electric pasta cooker 26 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x850/930 mm

Potência / Power 5.5 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 310x340x300 mm

Peso / Weight 44 kg

Cozedor de pasta elétrico 40 l, móvel
Electric pasta cooker 40 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x850/930 mm

Potência / Power 9 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 510x310x300 mm

Peso / Weight 58 kg

Cozedor de pasta a gás 40 l, móvel
Gas pasta cooker 40 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x850/930 mm

Potência / Power 13.3 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 510x310x300 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.480 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1103 / 1087 g/h

Peso / Weight 68 kg

CPE M740 (cód. 1142.220.002)

CPE M770 (cód. 1142.220.004)

CPG M770 (cód. 1142.220.003)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304. Cestos em aço cromado com 
pegas atérmicas. Torneiras para entrada e saída de água.

• Cuba com cantos arredondados removível que permite uma fácil 
limpeza.

• Resistências elétricas em aço inox «incoloy» equipadas no exterior 
do fundo da cuba; temperatura regulável; indicador luminoso 
de funcionamento e termóstato de segurança que interrompe o 
funcionamento na ausência de água na cuba.

• Fornecido com 2 cestos 145x295x215 mm (MA770049).

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304. Cestos em aço cromado com 
pegas atérmicas. Torneiras para entrada e saída de água.

• Cuba com cantos arredondados removível que permite uma fácil 
limpeza.

• Resistências elétricas em aço inox «incoloy» equipadas no exterior 
do fundo da cuba; temperatura regulável; indicador luminoso 
de funcionamento e termóstato de segurança que interrompe o 
funcionamento na ausência de água na cuba.

• Fornecido com 3 cestos 165x295x215 mm (MB800006).

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304. Cestos em aço cromado com 
pegas atérmicas. Torneiras para entrada e saída de água.

• Cuba com cantos arredondados removível que permite uma fácil 
limpeza.

• Queimador em aço inoxidável controlado por válvula com sistema 
de segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de 
extinção da chama ou temperatura excessiva. Queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Fornecido com 3 cestos 165x295x215 mm (MB800006).

• Body in stainless steel AISI 304. Baskets in chromed steel with heat 
insulated handles. Taps for water entry and drain.

• Extractable vat with rounded corners for easy cleaning.
• Electric heating elements in stainless steel «incoloy» on the bottom 

of the vat, adjustable temperature, signal light for function and 
temperature, safety thermostat that interrupts the heating if no 
water is detected.

• Supplied with 2 baskets 145x295x215 mm (MA770049).

• Body in stainless steel AISI 304. Baskets in chromed steel with heat 
insulated handles. Taps for water entry and drain.

• Extractable vat with rounded corners for easy cleaning.
• Electric heating elements in stainless steel «incoloy» on the bottom 

of the vat, adjustable temperature, signal light for function and 
temperature, safety thermostat that interrupts the heating if no 
water is detected.

• Supplied with 3 baskets 165x295x215 mm (MB800006).

• Body in stainless steel AISI 304. Baskets in chromed steel with heat 
insulated handles. Taps for water entry and drain.

• Extractable vat with rounded corners for easy cleaning.
• Stainless steel burner, controlled by a safety valve that interrupts the 

gas supply in case the flame extinguishes or overheats. Burner with 
pilot light and lighter.

• Supplied with 3 baskets 165x295x215 mm (MB800006).

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®
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153
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400V
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Opcionais: Cestos para cozedores de pasta  / Optionals: Baskets for pasta cookers

cód. 91142.220.002 MA770049
Cesto, 145x290x215 mm
Basket, 145x290x215 mm

cód. 91142.220.006 MA770050
Cesto, 490x290x215 mm
Basket, 490x290x215 mm

cód. 91142.220.012 MB800003
Cesto com pega à direita, 145x160x215 mm
Basket with handle on the right, 145x160x215 mm

cód. 91142.220.013 MB800004
Cesto com pega à esquerda, 145x160x215 mm
Basket with handle on the left, 145x160x215 mm

cód. 91142.220.005 MB800005
Cesto, 95x290x215 mm
Basket, 95x290x215 mm

cód. 91142.220.007 MB800006
Cesto, 165x290x215 mm
Basket, 165x290x215 mm

cód. 91142.220.001 MB800007
Cesto, 330x290x215 mm
Basket, 330x290x215 mm

MB800007 MA770049 MB800005 MB800004 MB800003 MA770050

Braseiras
Braising pans

Braseira a gás, 60 l
Gas braising pan, 60 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x700x850/930 mm

Potência / Power 13.5 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 710x480x150 mm

Superfície de cozedura / Cooking surface 34 dm2

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.427 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1064 / 1048 g/h

Peso / Weight 113 kg

BGI M780 (cód. 1146.220.002)

• Estrutura e cuba em aço inoxidável AISI 304.
• Tampa com mola de fácil abertura perfilada para acolher o líquido 

da condensação. Torneira de entrada de água; cuba com cantos 
arredondados.

• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 
controlado por válvula com sistema de segurança que interrompe o 
fornecimento do gás no caso de extinção da chama ou temperatura 
excessiva.

• Queimador com chama piloto e isqueiro.

• Body and vat in stainless steel AISI 304.
• Cover with spring for an easy opening and a drainage profile for 

condensation liquids. Water entry tap. Vat with rounded corners.
• Stainless steel burner with self-stabilizing flame, controlled by safety 

valve that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes 
or overheats.

• Burner with pilot light and lighter.

MAGNUS®

MB800004 + MB800006
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Marmita a gás, aquecimento indirecto, 50 l
Gas boiling pan, indirect heating, 50 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x850/930 mm

Potência / Power 12.5 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions Ø 400x420 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.322 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 985 / 971 g/h

Peso / Weight 91 kg

Braseira elétrica, 60 l
Electric braising pan, 60 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x700x850/930 mm

Potência / Power 9 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 710x480x150 mm

Superfície de cozedura / Cooking surface 34 dm2

Peso / Weight 118 kg

MGI50 M770 (cód. 1145.220.002)

BEI M780 (cód. 1146.220.001)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e fundo da cuba em aço 
inoxidável anti corrosivo AISI 316.

• Torneira de saída em latão cromado com filtro removível.
• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 

controlado por válvula com sistema de segurança; queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Câmara de aquecimento isolada em lã de vidro de alta densidade.

• Estrutura e cuba em aço inoxidável AISI 304.
• Cuba com cantos arredondados para fácil higienização.
• Tampa com mola de fácil abertura perfilada para acolher o líquido 

da condensação. Torneira de entrada de água.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy»; temperatura 

regulável; indicador luminoso de funcionamento.
• Dispositivo de segurança que interrompe o aquecimento durante o 

movimento basculante da cuba.

• Body in stainless steel AISI 304. Vat bottom in anti-corrosive stainless 
steel AISI 316.

• Drain tap in chromed brass with removable filter.
• Stainless steel burner with self-stabilizing flame, controlled by safety 

valve. Burner with pilot light and lighter.
• Heating chamber with high-density glas wool for excellent heat 

insulation.

• Body and vat in stainless steel AISI 304.
• Cover with spring for an easy opening and a drainage profile for 

condensation liquids. Water entry tap. Vat with rounded corners.
• Electric heating elements in stainless steel «incoloy». Adjustable 

temperature. Signal light for activity.
• Safety system that interrupts the heating during the vat’s tilting 

movement.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

Marmitas
Boiling pans
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400V

Marmita elétrica, aquecimento indirecto, 50 l
Electric boiling pan, indirect heating, 50 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x850/930 mm

Potência / Power 9 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions Ø 400x420 mm

Peso / Weight 93 kg

MEI50 M770 (cód. 1145.220.003)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e fundo da cuba em aço 
inoxidável anti corrosivo AISI 316.

• Torneira de saída em latão cromado com filtro removível.
• Termóstato de segurança em que interrompe o funcionamento na 

ausência de água na câmara de aquecimento.
• Pressostato para controlo automático do vapor dentro da câmara de 

aquecimento.

• Body in stainless steel AISI 304. Vat bottom in anti-corrosive stainless 
steel AISI 316.

• Drain tap in chromed brass with removable filter.
• Safety thermostat that interrupts the functioning in case there’s no 

water in the heating chamber.
• Pressostat for automatic control of the steam in the chamber.

MAGNUS®

Opcionais: Cestos para marmitas  / Optionals: Baskets for boiling pans

cód. 91145.220.001 CM700.50 1/1
Cesto para marmita de 50 l, Ø 350x360 mm - 1 setor
Colander basket 50 l, Ø 350x360 mm - 1 sector

cód. 91145.220.002 CM700.50 1/2
Cesto para marmita de 50 l, Ø 350x360 mm - 2 setores
Colander basket 50 l, Ø 350x360 mm - 2 sectors

Banhos-maria
Bain-maries

Banho-maria elétrico GN1/1, bancada
Electric bain-marie GN1/1, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Potência / Power 1.5 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 310x510x160 mm

Peso / Weight 20 kg

BME T740 (cód. 1141.220.001)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy». Temperatura 

regulável. Indicador luminoso de funcionamento.
• Válvula de drenagem da água com sistema de segurança.
• Fornecido sem containers GN.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Electric heating elements in stainless steel “incoloy. Adjustable 

temperature. Signal light for activity.
• Water drain valve with safety system.
• Supplied without GN containers.

MAGNUS®

230V

294
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Banho-maria elétrico GN2/1, bancada
Electric bain-marie GN2/1, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x700x250/370 mm

Potência / Power 3 kW

Dimensões da cuba  / Vat dimensions 630x510x160 mm

Peso / Weight 30 kg

BME T770 (cód. 1141.220.003)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy». Temperatura 

regulável Indicador luminoso de funcionamento.
• Válvula de drenagem da água com sistema de segurança.
• Fornecido sem containers GN.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Electric heating elements in stainless steel “incoloy. Adjustable 

temperature. Signal light for activity.
• Water drain valve with safety system.
• Supplied without GN containers.

MAGNUS®

230V

294

Elementos neutros
Neutral worktops

Elemento neutro 40x70, bancada
Neutral worktop 40x70, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x700x250/370 mm

Peso / Weight 18 kg

Elemento neutro 70x70, bancada
Neutral worktop 70x70, countertop

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x700x250/370 mm

Peso / Weight 25 kg

EN T 740 (cód. 1147.220.001)

EN T 770 (cód. 1147.220.002)

• Estrutura completamente em aço inoxidável AISI 304.
• Possibilidade de combinar com base aberta.

• Estrutura completamente em aço inoxidável AISI 304.
• Possibilidade de combinar com base aberta.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Can be combined with an open counter.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Can be combined with an open counter.

MAGNUS®

MAGNUS®

Sugestão:
Componha uma cozinha modular 
conjugando bases abertas com os 
modelos de bancada. Otimize o 
espaço utilizando bases refrigeradas.

Suggestion:
Compose a modular kitchen 
combining open counters with 
tabletop models. Optimize space by 
using refrigerated counters.
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Bases abertas
Cupboard bases

Opcionais para bases abertas  / Optionals for  cupboard bases

cód. 1190.220.025 PBA 740D
Porta para base aberta 400x700 mm
Door for cupboard 400x700 mm

cód. 1190.220.003 PBA 770
Portas para base aberta 700x700 mm
Doors for cupboard 700x700 mm

cód. 1190.220.027 PBA 780
Portas para base aberta 800x700 mm
Doors for cupboard 800x700 mm

cód. 1190.220.021 PBA 7110
Portas para base aberta 1100x700 mm
Doors for cupboard 1100x700 mm

cód. 1190.220.060 MA770017
Kit rodas em aço inox giratórias com travão, Ø 100 mm
Stainless steel swivel caster with brake, Ø 100 mm

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Peso
Weight

1147.220.003 BA 740 400x595x600 mm 18 kg

1147.220.004 BA 770 700x595x600 mm 22 kg

1147.220.007 BA 780 800x595x600 mm 24 kg

1147.220.008 BA 7110 1100x595x600 mm 30 kg

BA 740 BA 7110BA 780BA 770

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Pés em aço inoxidável reguláveis em altura de 150 a 200 mm.
• Possibilidade de equipar com portas.

• Body and feet in stainless steel AISI 304.
• Height adjustable feet (150 until 200 mm).
• Can be equipped with doors.
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Bases refrigeradas para linha queima
Refrigerated base counters

Sugestão:
Componha uma cozinha modular 
conjugando bases abertas com os 
modelos de bancada. Otimize o 
espaço utilizando bases refrigeradas.

Suggestion:
Compose a modular kitchen 
combining open counters with 
tabletop models. Optimize space by 
using refrigerated counters.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência 
Power

Consumo de energia
Energy consumption

Temperatura
Temperature

Capacidade
Capacity

Gavetões
Drawers

Peso
Weight

0161.767.004 BQR 2 1200x700x600 mm 0.17 kW 0.15 kW/h  -2 / +8 ºC 135 l 2 120 kg

0161.767.005 BQR 3 1600x700x600 mm 0.23 kW 0.17 kW/h  -2 / +8 ºC 210 l 3 160 kg

0161.767.006 BQR 4 2130x700x600 mm 0.35 kW 0.19 kW/h  -2 / +8 ºC 310 l 4 180 kg

MAGNUS230V D

Bases refrigeradas para linha queima
Interior e exterior em aço inoxidável; isolamento em poliuretano injetado, densidade 35/40 kg/m3, sem HCFC; profundidade 
interna: 53 mm (Capacidade GN1/1); gás refrigerante R134a; descongelação automática por resistência elétrica; possibilidade 
de controlo da humidade; sistema de evaporação dos condensados (gás quente); pés em inox, reguláveis em altura; juntas 
magnéticas removíveis e de fácil limpeza; temperatura ambiente: +43ºC & humidade de 65%.

Refrigerated base counter for kicthen line
Inside and outside body made in stainless steel; 35/40 kg/m3 ecology friendly HCFC free polyurethane insulation; inside 
depth: 53 cm (GN1/1 capacity); R134a refrigerant; electrical resistor automatic defrost; special water evaporation (hot gas); 
stainless steel feet adjustable for height; removable and easy cleaning magnetic gaskets; ambient temperature: + 43 ºC & % 65 
humidity.
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Complementos Linha 700
Line 700 accessories

Suportes para sistemas de suspensão únicos ou duplos / Beam for double or single overhang support

cód. MA777040
Barra suporte, 1600 mm
Overhang support, 1600 mm

cód. MA777041
Barra suporte, 2000 mm
Overhang support, 2000 mm

cód. MA777042
Barra suporte, 2400 mm
Overhang support, 2400 mm

cód. MA777043
Barra suporte, 2800 mm
Overhang support, 2800 mm

cód. MA777044
Barra suporte, 3200 mm
Overhang support, 3200 mm

Suportes com revestimento em inox (suspensão dupla) / Stainless steel covering for double overhang

cód. MA777046
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 1600 mm
Stainless steel covering for double overhang, 1600 mm

cód. MA777047
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 2000 mm
Stainless steel covering for double overhang, 2000 mm

cód. MA777048
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 2400 mm
Stainless steel covering for double overhang, 2400 mm

cód. MA777049
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 2800 mm
Stainless steel covering for double overhang, 2800 mm

cód. MA777050
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 3200 mm
Stainless steel covering for double overhang, 3200 mm

Suportes TOP / TOP-holder bar

cód. MA777045
Suporte TOP, 600x50x80 mm
TOP holder bar, 600x50x80 mm

Pé em aço inoxidável / Stainless steel foot

cód. 1190.220.145 MA990016
Pé em aço inoxidável para estruturas de apoio, 650x250x200 mm
Stainless steel foot, 650x250x200 mm

Suportes com revestimento em inox (suspensão em linha) / Stainless steel covering for wall overhang

cód. MA777051
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha),1600 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 1600 mm

cód. MA777052
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 2000 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 2000 mm

cód. MA777053
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 2400 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 2400 mm

cód. MA777054
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 2800 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 2800 mm

cód. MA777055
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 3200 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 3200 mm
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Kit suporte ao pavimento / Basament anchorage kit to the floor

cód. MA990061
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=1800x700 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=1800x700 mm

cód. MA990062
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=2250x700 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=2250x700 mm

cód. MA990063
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=2700x700 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=2700x700 mm

cód. MA990064
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=3150x700 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=3150x700 mm

cód. MA990065
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=3600x700 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=3600x700 mm

Opcionais adicionais / Additional optionals

cód. 1 MA777038
Terminal para monobloco, 735x3x75 mm (lado direito)
Monobloc terminal panel, 735x3x75 mm (right side)

cód. 1 MA777039
Terminal para monobloco, 735x3x75 mm (lado esquerdo)
Monobloc terminal panel, 735x3x75 mm (left side)

cód. 1 MA777022
Corrimão para pratos, 400x70x40 mm
Handrail for dishes, 400x70x40 mm

cód. 1 MA777023
Corrimão para pratos, 700x70x40 mm
Handrail for dishes, 700x70x40 mm

cód. 1 MA777024
Corrimão para pratos, 800x70x40 mm
Handrail for dishes, 800x70x40 mm

cód. 1 MA777025
Corrimão para pratos, 1100x70x40 mm
Handrail for dishes, 1100x70x40 mm

cód. 1 MA777026
Corrimão para pratos, 1200x70x40 mm
Handrail for dishes, 1200x70x40 mm

cód. 1 MA777027
Corrimão para pratos, 1400x70x40 mm
Handrail for dishes, 1400x70x40 mm

cód. 1 MA777028
Corrimão para pratos, 1500x70x40 mm
Handrail for dishes, 1500x70x40 mm

cód. 1 MA777029
Rodapé frontal em aço inox (400x140x20 mm) 
Front plinth (400x140x20 mm)

cód. 1 MA777030
Rodapé frontal em aço inox (700x140x20 mm) 
Front plinth (700x140x20 mm)

cód. 1 MA777031
Rodapé frontal em aço inox (800x140x20 mm) 
Front plinth (800x140x20 mm)

cód. 1 MA777032
Rodapé frontal em aço inox (1100x140x20 mm) 
Front plinth (1100x140x20 mm)

cód. 1 MA777033
Rodapé frontal em aço inox (1200x140x20 mm) 
Front plinth (1200x140x20 mm)

cód. 1 MA777034
Rodapé frontal em aço inox (1400x140x20 mm) 
Front plinth (1400x140x20 mm)

cód. 1 MA777035
Rodapé frontal em aço inox (1500x140x20 mm) 
Front plinth (1500x140x20 mm)

cód. 1 MA777036
Rodapé lateral direito (550x20x145 mm)
Right plinth (550x20x145 mm)

cód. 1 MA777037
Rodapé lateral esquerdo (550x20x145 mm)
Left plinth (550x20x145 mm)
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Fogões Easy cooking - Linha 700 e 900
Easy cooking Stoves - Line 700 and 900

Fogão a gás com 4 queimadores, móvel
4 Burners gas stove, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x717x850 mm

Queimadores / Burners 2x 3.5 + 2x 6 kW

Potência total / Total power 19 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1500 g/h

Peso / Weight 65 kg

Fogão a gás com 4 queimadores + forno a gás
4 Burners gas stove + gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 700x717x850 mm

Queimadores / Burners 2x 3.5 + 2x 6 kW

Potência total / Total power 25 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 560x635x300 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.65 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1970 g/h

Peso / Weight 95 kg

E4G M770 (cód. 1140.220.021)

E4G FG M770 (cód. 1140.220.022)

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável. Pés telescópicos.
• Superfície estampada em aço inox AISI 304 com cantos 

arredondados.
• Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 

do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva.
• Queimadores em ferro fundido e espalhador em latão com chama 

auto-piloto e auto-estabilizadora.
• Opcional: Kit portas (PBA EC 770/7110).

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável. Pés telescópicos.
• Superfície estampada em aço inox AISI 304 com cantos 

arredondados.
• Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 

do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva.
• Queimadores em ferro fundido e espalhador em latão com chama 

auto-piloto e auto-estabilizadora.
• Forno a gás estático GN2/1 de 6 kW: Regulação da temperatura 

por termóstato com válvula de segurança e termopar, ignição 
automática com chama piloto, queimadores com chama auto-
estabilizadora, câmara em aço inox e porta com dupla parede em 
aço inox.

• Body and feet in stainless steel. Telescopic feet.
• Stamped working surface in stainless steel AISI 304 with rounded 

corners.
• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 

flame extinguishes or overheats.
• Burners in cast iron and distribution ring in brass with pilot light and 

self-stabilizing flame.
• Optional: Door kit (PBA EC 770/7110).

• Body and feet in stainless steel. Telescopic feet.
• Stamped working surface in stainless steel AISI 304 with rounded 

corners.
• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 

flame extinguishes or overheats.
• Burners in cast iron and distribution ring in brass with pilot light and 

self-stabilizing flame.
• Static gas oven for GN2/1 with 6 kW power. Temperature regulation 

with safety thermostat and thermocouple. Automatic ignition with 
pilot light, burners with self-stabilizing flame, chamber in stainless 
steel with double walls.

MAGNUS®

MAGNUS®

Opcional  / Optional

cód. 1190.220.219 PBA EC 770/7110 Kit 2 portas para base aberta (modelo E4G M770) / 2-Doors kit for cupboard (E4G M770 model)
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Fogão a gás com 6 queimadores, móvel
6 Burners gas stove, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1100x717x850 mm

Queimadores / Burners 3x 3.5 + 3x 6 kW

Potência total / Total power 28.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2250 g/h

Peso / Weight 90 kg

Fogão a gás com 4 queimadores, móvel
4 Burners gas stove, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850 mm

Queimadores / Burners 1x 3.2 + 2x 5.5 + 1x 7.2                                         kW

Potência total / Total power 21.4 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.263 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1680 g/h

Peso / Weight 63 kg

Fogão a gás com 6 queimadores + forno a gás
6 Burners gas stove + gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1100x717x850 mm

Queimadores / Burners 3x 3.5 + 3x 6 kW

Potência total / Total power 34.5 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 560x635x300 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3.65 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2700 g/h

Peso / Weight 120 kg

E6G M7110 (cód. 1140.220.023)

E4G M980 (cód. 1110.220.022)

E6G FG M7110 (cód. 1140.220.024)

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável. Pés telescópicos.
• Superfície estampada em aço inox AISI 304 com cantos 

arredondados.
• Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 

do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva.
• Queimadores em ferro fundido e espalhador em latão com chama 

auto-piloto e auto-estabilizadora.
• Opcional: Kit portas (PBA EC 770/7110) + 1 porta (PBA EC 700/900).

• Opcional: 2 Portas (PBA EC 700/900).
• Restantes características técnicas iguais ao modelo E6G M7110.

• Forno a gás estático GN2/1 de 6 kW: Regulação da temperatura 
por termóstato com válvula de segurança e termopar, ignição 
automática com chama piloto, queimadores com chama auto-
estabilizadora, câmara em aço inox e porta com dupla parede em 
aço inox.

• Opcional: 1 Porta (PBA EC 700/900).
• Restantes características técnicas iguais ao modelo E6G M7110.

• Body and feet in stainless steel. Telescopic feet.
• Stamped working surface in stainless steel AISI 304 with rounded 

corners.
• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 

flame extinguishes or overheats.
• Burners in cast iron and distribution ring in brass with pilot light and 

self-stabilizing flame.
• Optional: Door kit (PBA EC 770/7110) + 1 door (PBA EC 700/900).

• Optional: 2 Doors (PBA EC 700/900).
• Other technical characteristics similar to the E6G M7110 model.

• Static gas oven for GN2/1 with 6 kW power. Temperature regulation 
with safety thermostat and thermocouple. Automatic ignition with 
pilot light, burners with self-stabilizing flame, chamber in stainless 
steel with double walls.

• Optional: 1 Door (PBA EC 700/900).
• Other technical characteristics similar to the E6G M7110 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

Opcionais  / Optionals

cód. 1190.220.219 PBA EC 770/7110 Kit 2 portas para base aberta (modelo E6G M7110) / 2-Doors kit for cupboard (E6G M7110 model)

cód. 1190.220.227 PBA EC 700/900 Porta para base aberta - Easy Cooking 700 e 900 / Door for open cupboard - Easy Cooking 700 e 900
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Fogão a gás com 6 queimadores, móvel
6 Burners gas stove, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x850 mm

Queimadores / Burners 2x 3.2 + 2x 5.5 + 2x 7.2 kW

Potência total / Total power 31.8 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3.362 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2505 g/h

Peso / Weight 91 kg

Fogão a gás com 4 queimadores + forno a gás
4 Burners gas stove + gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850 mm

Queimadores / Burners 1x 3.2 + 2x 5.5 + 1x 7.2 kW

Potência total / Total power 28.4 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x700x300 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3.003 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2230 g/h

Peso / Weight 95 kg

Fogão a gás com 6 queimadores + forno a gás
6 Burners gas stove + gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x850 mm

Queimadores / Burners 2x 3.2 + 2x 5.5 + 2x 7.2 kW

Potência total / Total power 38.8 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x700x300 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 4.103 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 3050 g/h

Peso / Weight 130 kg

E6G M9120 (cód. 1110.220.024)

E4G FG M980 (cód. 1110.220.023)

E6GFG M9120 (cód. 1110.220.025)

• Forno a gás estático GN2/1 de 7 kW: Regulação da temperatura 
por termóstato com válvula de segurança e termopar, ignição 
automática com chama piloto, queimadores com chama auto-
estabilizadora, câmara em aço inox e porta com dupla parede em 
aço inox.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo E6G M7110.

• Forno a gás estático GN2/1 de 7 kW: Regulação da temperatura 
por termóstato com válvula de segurança e termopar, ignição 
automática com chama piloto, queimadores com chama auto-
estabilizadora, câmara em aço inox e porta com dupla parede em 
aço inox.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo E6G M9120.

• Static gas oven for GN2/1 with 7 kW power. Temperature regulation 
with safety thermostat and thermocouple. Automatic ignition with 
pilot light, burners with self-stabilizing flame, chamber in stainless 
steel with double walls.

• Other technical characteristics similar to the E6G M7110 model.

• Static gas oven for GN2/1 with 7 kW power. Temperature regulation 
with safety thermostat and thermocouple. Automatic ignition with 
pilot light, burners with self-stabilizing flame, chamber in stainless 
steel with double walls.

• Other technical characteristics similar to the E6G M9120 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

Opcional  / Optional

cód. 1190.220.227 PBA EC 700/900 Porta para base aberta - Easy Cooking 700 e 900 / Door for open cupboard - Easy Cooking 700 e 900

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável. Pés telescópicos.
• Superfície estampada em aço inox AISI 304 com cantos 

arredondados. Válvulas com sistema de segurança que interrompe o 
fornecimento do gás no caso de extinção da chama ou temperatura 
excessiva. Queimadores em ferro fundido e espalhador em latão 
com chama auto-piloto e auto-estabilizadora.

• Opcional: 3 Portas (PBA EC 700/900).

• Body and feet in stainless steel. Telescopic feet.
• Stamped working surface in stainless steel AISI 304 with rounded 

corners. Valves with safety system that interrupts the gas supply in 
case the flame extinguishes or overheats. Burners in cast iron and 
distribution ring in brass with pilot light and self-stabilizing flame.

• Optional: 3 Doors (PBA EC 700/900).
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Excellency
The 900 line is the 
ideal solution for great 
kitchens of restaurants, 
canteens and hotels that 
require perfect working 
conditions. Excellent 
performance, ergonomic 
design, high-quality 
up to the last detail.

Excelência
A linha 900 é a solução 
ideal para grandes 
cozinhas de restaurantes, 
cantinas e hotéis para 
quem pretenda trabalhar 
em ótimas condições. 
Perfeita, ergonómica e 
de elevada qualidade 
até ao último detalhe.

Flex burner
High power: 7 kW (from 1.5 kW to 7 kW) and 11 kW (from 2 
kW to 11 kW).
Maximum flexibility: wide range of modulable power to 
cook with the same burner every kind of food in any pot.
Horizontal flame for a heat uniformity distribution.
Extreme performances thanks to the 60% of certified 
efficiency.
Easy configuration: you choose your ideal bruners 
configuration and you can change it directly on site.

Cozinhas com alto rendimento
Your high performance kitchen

Queimador flexível
Alta potência: 7 kW (de 1.5 kW a 7 kW) e 11 kW (de 2 kW a 
11 kW).
Máxima flexibilidade: ampla gama de potência modular 
para cozinhar com o mesmo queimador diferentes tipos de 
alimento em qualquer panela.
Chama horizontal para uma distribuição uniforme de calor.
Altíssimo rendimento devido aos 60% de eficiência 
certificada.
Fácil configuração: escolha a configuração ideal do 
queimador e ajuste diretamente no local.
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A sua cozinha de grande rendimento
Uma linha verdadeiramente espetacular! Com um 
design atraente e sobretudo ergonómico, a linha 900 
é a solução ideal para quem só quer o melhor. 
Uma vastíssima gama de equipamentos a gás, 
elétricos e neutros monobloco que garante total 
versatilidade e soluções personalizadas.

Your high performance kitchen
A truly amazing line! With an attractive and, most 
of all, ergonomic design, the 900 line is the perfect 
solution for who demands nothing but the best.
A very large range of gas or electric equipment 
or neutral monoblocks that allow extremely 
versatile and individual solutions.

Special options
The additional options 
increase exponentially 
the number of possible 
solutions for each project: 
Chrome coated versions 
for all fry-tops; fish or 
meat griddles for the lava 
stone grills; neutral units; 
different baskets for deep 
fryers, bain-maries and 
tilting vats; pass-through 
ovens; potatoe heaters; 
wheel kits and accessories.

Opções especiais
As opções disponíveis 
aumentam 
exponencialmente as 
soluções para cada projeto, 
nomeadamente a versão 
cromada para todos os 
fry-tops; as grelhas de 
peixe ou carne para os 
grelhadores de pedra 
lávica; os elementos 
neutros; os cestos para 
fritadeiras, banhos-maria 
e marmitas; os fogões 
passantes; as placas 
radiantes; os aquecedores 
de batatas; corrimões; 
rodapés; kits de rodas; etc.

Details:
 3 Body in stainless steel AISI 304. Stainless steel 

working surfaces and vats stamped and with 
rounded corners for an easy cleaning.

 3 Best efficiency: The gas deep fryers feature direct 
heating with 3 burner for each vat, connected to 
tubes for horizontal flames which gives the fryer a 
high performance even after repetitive fryings.

 3 Extra quality: Oven chambers (GN2/1) in 
ceramic steel with stamped bottom and 
easy to extract stainless steel guides.

 3 Extractable high-power burners with nickeled 
cast iron. Double burner crown and double 
flame distribution ring in brass with lateral pilot 
light for better protection against residues.

 3 Chrome steel pan supports.
 3 Ergonomic handles with anti-drip protection rings. 

Heat insulated handles. Chimneys or extraction 
in stainless steel with attractive design.

 3 Possibility of monophase connection.
 3 Prepared for G20. Injectors for GPL (G30) supplied.

Detalhes:
 3 Profundidade: 900 mm, largura: 400, 800 ou 1200 mm.
 3 Estrutura em aço inox AISI 304. Zonas de trabalho 

e cubas estampadas em aço inox com cantos 
arredondados para uma limpeza mais fácil.

 3 Maior economia: Nas fritadeiras a gás, o 
aquecimento é direto por via de 3 queimadores 
por cada cuba, ligados a tubos de chama horizontal 
no interior da cuba permitindo assim um altíssimo 
rendimento mesmo em frituras repetitivas. 

 3 Qualidade Extra: Câmaras dos fornos (GN2/1) 
em aço cerâmico com fundo estampado, com 
suportes em inox facilmente extraíveis.

 3 Queimadores de alta potência em fundição niquelada, 
extraíveis. Dupla coroa e duplo espalhador em latão com 
chama piloto lateral para maior proteção contra resíduos.

 3 Grelhas em aço cromado.
 3 Manípulos ergonómicos e com anéis de proteção 

anti-gorduras. Pegas das portas atérmicas.
 3 Chaminés ou exaustão em aço inox de design atraente.
 3 Possibilidade de ligação monofásica de 

acordo com o manual de instruções.
 3 Preparados para gás natural (G20). Injetores para 

GPL (G30) fornecidos com o manual de instruções.

Sistema modular
Escolha entre montagem 
por sobreposição, 
alinhamento, em ponte, 
sobre pés ou sobre rodas, 
sempre com os melhores 
resultados, permitindo 
grande flexibilidade e 
soluções personalizadas. 

Modular system
Choose between stacking, 
aligning or bridging 
construction, units with 
feet or wheels – always 
with the best results, 
allowing high flexibility 
and individual solutions.
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Fogões e placas radiantes
Stoves and solid tops

Fogão a gás com 2 queimadores, móvel
2 Burners gas stove, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Queimadores / Burners 1x 7 + 1x 11 kW

Potência total / Total power 18 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.903 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1.15 / 1.134 g/h

Peso / Weight 48 kg

Fogão a gás com 4 queimadores, móvel
4 Burners gas stove, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Queimadores / Burners 2x 7 + 2x 11 kW

Potência total / Total power 36 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3.806 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2.301 / 2.267 g/h

Peso / Weight 74 kg

Fogão a gás com 6 queimadores, móvel
6 Burners gas stove, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x850/925 mm

Queimadores / Burners 3x 7 + 3x 11 kW

Potência total / Total power 54 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 5.71 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 3.451 / 3.401 g/h

Peso / Weight 104 kg

F2G M940 (cód. 1110.220.001C)

F4G M980 (cód. 1110.220.002C)

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável AISI 304. 
• Pés reguláveis de 150 a 200mm.
• Queimadores extraíveis com dupla tampa e dupla coroa em ferro 

fundido niquelado com chama auto-estabilizadora para diferentes 
níveis de potência.

• Tampa do queimador em latão. Válvulas com sistema de segurança 
que interrompe o fornecimento do gás no caso de extinção da 
chama ou temperatura excessiva. Queimadores com chama piloto.

• Manípulos de regulação atérmicos. Bandeja do queimador 
facilmente extraível em aço cerâmico. Grelha em aço. Base aberta.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo F2G M940.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo F2G M940.

• Body and height-adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel AISI 
304.

• Extractable burners with double cover and double crown in nickeled 
cast iron with self-stabilizing flame for different power levels.

• Burner cover in brass. Valves with safety system that interrupts the 
gas supply in case the flame extringuishes or overheats. Burner with 
pilot light.

• Heat insulated handles. Extractable working surface around the 
burner in ceramic steel. Chrome steel pan supports. Open counter.

• Other technical characteristics similar to the F2G M940 model.

• Other technical characteristics similar to the F2G M940 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

F6G M9120 (cód. 1110.220.003C) MAGNUS®

171

171

171

P. 162
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Fogão a gás com 4 queimadores + forno a gás
4 Burners gas stove + gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Queimadores / Burners 2x 7 + 2x 11 kW

Potência total / Total power 43 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x695x290 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 4.547 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2.852 / 2.811 g/h

Peso / Weight 106 kg

Fogão a gás com 4 queimadores + forno elétrico
4 Burners gas stove + electric oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Queimadores / Burners 2x 7 + 2x 11 kW

Potência total / Total power 36 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x695x290 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3.806 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2.301 / 2.267 g/h

Peso / Weight 106 kg

Fogão a gás com 6 queimadores + forno a gás + armário com porta
6 Burners gas stove + gas oven + cabinet with door

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x850/925 mm

Queimadores / Burners 3x 7 + 3x 11 kW

Potência total / Total power 61 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x695x290 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 6.45 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 4.002 / 3.944 g/h

Peso / Weight 143 kg

F4GFG M980 (cód. 1110.220.004C)

F4GFE M980 (cód. 1110.220.005C)

F6GFGA M9120 (cód. 1110.220.006C)

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável AISI 304. 
• Pés reguláveis de 150 a 200mm.
• Queimadores extraíveis com dupla tampa e dupla coroa em ferro 

fundido niquelado com chama auto-estabilizadora para diferentes 
níveis de potência.

• Tampa do queimador em latão. Válvulas com sistema de segurança 
que interrompe o fornecimento do gás no caso de extinção da 
chama ou temperatura excessiva. Queimadores com chama piloto.

• Manípulos de regulação atérmicos. Bandeja do queimador 
facilmente extraível em aço cerâmico. Grelhas em aço cromado.

• Forno a gás GN2/1: Potência de 7 kW com 3 guias em aço inox e 
isqueiro.

• Forno elétrico GN2/1:  Potência de 6 kW com 3 guias em aço inox.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo F4GFG M990.

• Forno a gás GN2/1: Potência de 7 kW com 3 guias em aço inox e 
isqueiro.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo F4GFG M990.

• Body and height-adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel AISI 
304.

• Extractable burners with double cover and double crown in nickeled 
cast iron with self-stabilizing flame for different power levels.

• Burner cover in brass. Valves with safety system that interrupts the 
gas supply in case the flame extringuishes or overheats. Burner with 
pilot light.

• Heat insulated handles. Extractable working surface around the 
burner in ceramic steel. Chrome steel pan supports.

• Gas oven GN2/1: 7 kW power with 3 stainless steel guides and 
lighter.

• Electric oven GN2/1: 6 kW power with 3 stainless steel guides.
• Other technical characteristics similar to the F4GFG M990 model.

• Gas oven GN2/1: 7 kW power with 3 stainless steel guides and 
lighter.

• Other technical characteristics similar to the F4GFG M990 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

171

GN2/1

400V

GN2/1

171

171

GN2/1
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Fogão a gás com 6 queimadores + forno a gás MAXI
6 Burners gas stove + MAXI gas oven 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x850/925 mm

Queimadores / Burners 3x 7 + 3x 11 kW

Potência total / Total power 64 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 1000x695x290 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 6.767 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 4.239 / 4.177 g/h

Peso / Weight 171 kg

F6GFGM M9120 (cód. 1110.220.021C)

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável AISI 304. 
• Pés reguláveis de 150 a 200mm.
• Queimadores extraíveis com dupla tampa e dupla coroa em ferro 

fundido niquelado com chama auto-estabilizadora para diferentes 
níveis de potência.

• Tampa do queimador em latão. Válvulas com sistema de segurança 
que interrompe o fornecimento do gás no caso de extinção da 
chama ou temperatura excessiva. Queimadores com chama piloto.

• Manípulos de regulação atérmicos. Bandeja do queimador 
facilmente extraível em aço cerâmico. Grelhas em aço cromado.

• Forno a gás MAXI: Potência de 10 kW com 3 guias em aço inox e 
isqueiro.

• Body and height-adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel AISI 
304.

• Extractable burners with double cover and double crown in nickeled 
cast iron with self-stabilizing flame for different power levels.

• Burner cover in brass. Valves with safety system that interrupts the 
gas supply in case the flame extringuishes or overheats. Burner with 
pilot light.

• Heat insulated handles. Extractable working surface around the 
burner in ceramic steel. Chrome steel pan supports.

• Maxi gas oven: 10 kW power with 3 stainless steel guides and 
lighter.

MAGNUS®

171

GN2/1

Fogão a gás com 6 queimadores + forno elétrico + armário com porta
6 Burners gas stove + electric oven + cabinet with door

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x850/925 mm

Queimadores / Burners 3x 7 + 3x 11 kW

Potência total / Total power 54 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x695x290 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 5.71 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 3.451 /  3.401 g/h

Peso / Weight 143 kg

F6GFEA M9120 (cód. 1110.220.007C)

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável AISI 304. 
• Pés reguláveis de 150 a 200mm.
• Queimadores extraíveis com dupla tampa e dupla coroa em ferro 

fundido niquelado com chama auto-estabilizadora para diferentes 
níveis de potência.

• Tampa do queimador em latão. Válvulas com sistema de segurança 
que interrompe o fornecimento do gás no caso de extinção da 
chama ou temperatura excessiva. Queimadores com chama piloto.

• Manípulos de regulação atérmicos. Bandeja do queimador 
facilmente extraível em aço cerâmico. Grelhas em aço cromado.

• Forno elétrico GN2/1:  Potência de 6 kW com 3 guias em aço inox.

• Body and height-adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel AISI 
304.

• Extractable burners with double cover and double crown in nickeled 
cast iron with self-stabilizing flame for different power levels.

• Burner cover in brass. Valves with safety system that interrupts the 
gas supply in case the flame extringuishes or overheats. Burner with 
pilot light.

• Heat insulated handles. Extractable working surface around the 
burner in ceramic steel. Chrome steel pan supports.

• Electric oven GN2/1: 6 kW power with 3 stainless steel guides.

MAGNUS®

400V

GN2/1

171

Fogões Eco 900: Modelos de 4 e 6 queimadores 
com ou sem forno. Consulte as páginas 162 a 163.

900 Eco stoves: 4 and 6 burners stoves, with or 
without oven. See pages 162 to 163.

P. 162
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Placa radiante, móvel
Gas solid top, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 12 kW

Placa / Plate 50 dm2

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.269 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 945 / 932 g/h

Peso / Weight 100 kg

Placa radiante a gás + forno a gás
Gas solid top + gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência (placa) / Power (plate) 12 kW

Potência total / Total power 19 kW

Placa / Plate 50 dm2

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x695x290 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.009 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1497 / 1475 g/h

Peso / Weight 125 kg

PRG M980 (cód. 1110.220.011B)

PRGFG M980 (cód. 1110.220.017B)

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável AISI 304. 
• Tampo superior em aço inox de grande espessura com rebordo para 

a recolha de eventuais derramamentos de líquidos.
• Superfície de cozedura de 0.5 m2 em ferro fundido de 10 mm, 

adequado para cozinhar com chama indireta e anel central móvel. A 
temperatura máxima da superfície central é de 500ºC e de 200 ºC na 
extremidade da placa.

•  Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 
do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva.

• Manípulos de regulação atérmicos.
• Base aberta. Pés reguláveis de 150 a 200mm.

• Estrutura externa e pés em aço inoxidável AISI 304. 
• Tampo superior em aço inox de grande espessura com rebordo para 

a recolha de eventuais derramamentos de líquidos.
• Superfície de cozedura de 0.5 m2 em ferro fundido de 10 mm, 

adequado para cozinhar com chama indireta e anel central móvel. A 
temperatura máxima da superfície central é de 500ºC e de 200 ºC na 
extremidade da placa.

•  Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 
do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva.

• Manípulos de regulação atérmicos.
• Pés reguláveis de 150 a 200mm.
• Forno a gás GN2/1: Potência de 7 kW com 3 guias em aço inox e 

isqueiro.

• Body feet in stainless steel AISI 304.
• Upper surface in stainless steel of special thickness with border for 

the easy draining of liquids.
• Caston iron cooking plate with a surface area of 50 dm2, 10 mm 

thickness. The hotplate surface reaches 500 ºC in the center and 200 
ºC towards the edges.

• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 
flame extinguishes or overheats.

• Heat insulsated temperature regulators.
• Open base. Height-adjustable feet (150-200 mm).

• Body feet in stainless steel AISI 304.
• Upper surface in stainless steel of special thickness with border for 

the easy draining of liquids.
• Caston iron cooking plate with a surface area of 50 dm2, 10 mm 

thickness. The hotplate surface reaches 500 ºC in the center and 200 
ºC towards the edges.

• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 
flame extinguishes or overheats.

• Heat insulsated temperature regulators.
• Height-adjustable feet (150-200 mm).
• Gas oven GN2/1: 7 kW power (each) with 3 stainless steel guides and 

lighter.

MAGNUS®

MAGNUS®

171

171
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Fogão elétrico com 4 placas quadradas (4x 300x300 mm), móvel
Electric stove with 4 square plates (4x 300x300 mm), free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Placas quadradas / Square plates 3x 3 + 1x 4 kW

Potência total / Total power 13 kW

Peso / Weight 102 kg

Fogão elétrico com 4 placas quadradas (4x 300x300 mm) + forno elétrico
Electric stove with 4 square plates (4x 300x300 mm) + electric oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Placas quadradas / Square plates 3x 3 + 1x 4 kW

Potência total / Total power 19 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x695x290 mm

Peso / Weight 136 kg

F4E M980 (cód. 1110.220.009B)

F4EFE M980 (cód. 1110.220.010B)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304 e zona de trabalho 
em inox estampado. Placas de rápido aquecimento com sistema de 
proteção de sobreaquecimento.

• A fixação das placas na superfície elevada e arredondada em aço 
inoxidável reduz consideravelmente a infiltração de líquidos.

• Regulador de energia com 6 posições de trabalho.
• Sinalizador luminoso indica se uma placa está ativa.
• Base aberta. Pés reguláveis de 150 a 200mm.

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304 e zona de trabalho 
em inox estampado. Placas de rápido aquecimento com sistema de 
proteção de sobreaquecimento.

• A fixação das placas na superfície elevada e arredondada em aço 
inoxidável reduz consideravelmente a infiltração de líquidos.

• Regulador de energia com 6 posições de trabalho.
• Sinalizador luminoso indica se uma placa está ativa.
• Pés reguláveis de 150 a 200mm.
• Forno elétrico GN2/1:  Potência de 6 kW com 3 guias em aço inox.

• Body in stainless steel AISI 304 and stamped stainless teel working 
surface.

• Fast heating plates with protection against overheating.
• Raised and rounded stainless plates that significantly reduce the risk 

of liquid infiltrations.
• Energy regulation with 6 levels.
• Signal light for plate activity.
• Open counter. Height-adjustable feet from 150-200 mm.

• Body in stainless steel AISI 304 and stamped stainless teel working 
surface.

• Fast heating plates with protection against overheating.
• Raised and rounded stainless plates that significantly reduce the risk 

of liquid infiltrations.
• Energy regulation with 6 levels.
• Signal light for plate activity.
• Height-adjustable feet from 150-200 mm.
• Electric oven GN2/1: 6 kW power with 3 stainless steel guides.

MAGNUS®

MAGNUS®

GN2/1

Fogão elétrico com 2 placas quadradas (2x 300x300 mm), móvel
Electric stove with 2 square plates (2x 300x300 mm), free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Placas quadradas / Square plates 2x 3 kW

Potência total / Total power 6 kW

Peso / Weight 78 kg

F2E M940 (cód. 1110.220.008B)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304 e zona de trabalho 
em inox estampado. Placas de rápido aquecimento com sistema de 
proteção de sobreaquecimento.

• A fixação das placas na superfície elevada e arredondada em aço 
inoxidável reduz consideravelmente a infiltração de líquidos.

• Regulador de energia com 6 posições de trabalho.
• Sinalizador luminoso indica se uma placa está ativa.
• Base aberta. Pés reguláveis de 150 a 200mm.

• Body in stainless steel AISI 304 and stamped stainless teel working 
surface.

• Fast heating plates with protection against overheating.
• Raised and rounded stainless plates that significantly reduce the risk 

of liquid infiltrations.
• Energy regulation with 6 levels.
• Signal light for plate activity.
• Open counter. Height-adjustable feet from 150-200 mm.

MAGNUS®
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Fogão elétrico com 6 placas quadradas (6x 300x300 mm) + forno elétrico + porta
Electric stove with 6 square plates (6x 300x300 mm) + electric oven + door

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x850/925 mm

Placas quadradas / Square plates 4x 3 + 2x 4 kW

Potência total / Total power 26 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x695x290 mm

Peso / Weight 187 kg

F6EFEA M9120 (cód. 1110.220.019B)

• Forno elétrico GN2/1:  Potência de 6 kW com 3 guias em aço inox.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo F4E M980.

• Electric oven GN2/1: 6 kW power with 3 stainless steel guides.
• Other technical characteristics similar to the F4E M9805 model.

MAGNUS®

400V

GN2/1

Opcionais para fogões a gás e elétricos  / Optionals for gas and electric stoves

cód. 0830.273.022 TCQ Coluna de água para fogões a gás e elétricos / Water column for gas and electric stoves

cód. 1190.220.032 GRED Grelha de redução para fogões a gás / Grid reducer for gas stove

cód. 1190.220. MA980059 Placa lisa, 370x370 mm para fogões a gás / Smooth plate, 370x370 mm for gas stoves

cód. 1190.220. MA980060 Placa canelada, 370x370 mm para fogões a gás / Lined plate, 370x370 mm for gas stoves

cód. 1190.303.017 Grelha GN1/1 em aço inox, 530x325 mm / Stainless steel grid GN1/1, 530x325 mm

cód. 1190.118.033 13869200 Grelha GN2/1 em aço inox, 646x530 mm / Stainless steel grid GN2/1, 646x530 mm

Fogão com 2 zonas de indução, móvel
Induction stove with 2 inductors, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Potência indutores / Inductors power 2x 5 kW

Potência total / Total power 10 kW

Peso / Weight 100 kg

F2I M940 (cód. 1)

• Menos 50% de consumo de energia.
• Aquecimento por indução somente por contato direto com panela.
• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa vitrocerâmica com 6 mm de espessura, perfeitamente 

embutida na superfície de trabalho.
• 2 Zonas de cozedura independentes. 
• Controlo da temperatura com 6 níveis.
• Dispositivo de segurança que desliga a placa em caso de 

sobreaquecimento
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Sinalizador luminoso indica se a placa está ligada.

• 50% less energy consumption.
• Induction heating only with direct contact to the suitable pan.
• Body in stainless steel AISI 304. 
• Glass ceramic plate with 6 mm thickness, perfectly embedded into 

the working surface.
• 2 Independent cooking zones. Temperature control with 6 levels.
• Safety device that interrupts the energy supply in case of 

overheating.
• Easy access to all functional components through the front parts.
• Signal light for plate activity.

MAGNUS®

400V

Fogões de indução
Induction stoves
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Fry-tops
Fry-tops

Fry-top a gás, placa lisa 380x720 mm, móvel
Gas fry-top, smooth plate 380x720 mm, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Potência / Power 8 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.846 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 630 / 621 g/h

Peso / Weight 82 kg

FTGL M940 (cód. 1114.220.001B)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304. Placa de grelhar 
com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza. 
Molheira removível de gaveta.

• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 
controlado por válvula com sistema de segurança. Queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Temperatura uniforme em toda a superfície da placa de grelhar.
• Chapa anti-salpicos em aço inoxidável AISI 304 de 3 mm. Espessura 

da placa de 15 mm.
• Base aberta. Pés reguláveis de 150 a 200mm.

• Body completely in stainless steel AISI 304. Grill plate with rounded 
corners that allow an easy cleaning. Extractable drip drawer.

• Stainless steel burner with self-stabilizing flame, controlled by a 
valve with safety system. Burner with pilot light and lighter.

• Uniform temperature distribution on the whole plate.
• AISI 304 stainless steel back-splash, thickness 3 mm. Hotplate 

thickness 15 mm.
• Open counter. Height-adjustable feet from 150-200 mm.

MAGNUS®

Fogão com 4 zonas de indução, móvel
Induction stove with 4 inductors, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência indutores / Inductors power 4x 5 kW

Potência total / Total power 20 kW

Peso / Weight 200 kg

F4I M980 (cód. 1)

• Menos 50% de consumo de energia.
• Aquecimento por indução somente por contato direto com panela.
• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa vitrocerâmica com 6 mm de espessura, perfeitamente 

embutida na superfície de trabalho.
• 4 Zonas de cozedura independentes. 
• Controlo da temperatura com 6 níveis.
• Dispositivo de segurança que desliga a placa em caso de 

sobreaquecimento
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Sinalizador luminoso indica se a placa está ligada.

• 50% less energy consumption.
• Induction heating only with direct contact to the suitable pan.
• Body in stainless steel AISI 304. 
• Glass ceramic plate with 6 mm thickness, perfectly embedded into 

the working surface.
• 4 Independent cooking zones. Temperature control with 6 levels.
• Safety device that interrupts the energy supply in case of 

overheating.
• Easy access to all functional components through the front parts.
• Signal light for plate activity.

MAGNUS®

400V
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Fry-top a gás, placa lisa 780x720 mm, móvel
Gas fry-top, smooth plate 780x720 mm, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 16 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.692 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1261 / 1242 g/h

Peso / Weight 135 kg

FTGL M980 (cód. 1114.220.003B)

• Possibilidade de obter diferentes regulações (2 superfícies de 
cozedura).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FTGL M940 CRD.

• Uniform temperature on the whole surface of the plate and separate 
temperature regulation for 2 cooking zones. 

• Other technical characteristics similar to the FTGL M940 CRD model.

MAGNUS®

Opções fry-top a gás - M980  / Gas fry-top optionals - M980

cód. 1114.220.012B FTGL M980 CRD
Fry-top a gás com placa lisa cromoduro 780x720 mm, móvel
Gas fry-top with chromed smooth plate 780x720 mm, free standing

cód. 1114.220.004B FTGC M980
Fry-top a gás com placa canelada 780x720 mm, móvel
Gas fry-top with grooved plate 780x720 mm, free standing

cód. 1114.220.005B FTGM M980
Fry-top a gás com placa mista 780x720 mm, móvel
Gas fry-top with mixed plate 780x720 mm, free standing

cód. 1114.220.011B FTGM M980 CRD
Fry-top a gás com placa mista cromoduro 780x720 mm, móvel
Gas fry-top with chromed mixed plate 780x720 mm, free standing

Opções fry-top a gás - M940  / Gas fry-top optionals - M940

cód. 1114.220.002B FTGC M940
Fry-top a gás com placa canelada 380x720 mm, móvel
Gas fry-top with grooved plate 380x720 mm, free standing

Fry-top a gás, placa lisa cromoduro 380x720 mm, móvel
Gas fry-top, chromed smooth plate 380x720 mm, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Potência / Power 8 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.846 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 630 / 621 g/h

Peso / Weight 82 kg

FTGL M940 CRD (cód. 1114.220.013B)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304. Placa de grelhar 
com cantos arredondados que permitem uma fácil limpeza. 
Molheira removível de gaveta.

• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 
controlado por válvula com sistema de segurança. Queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Temperatura uniforme em toda a superfície da placa de grelhar.
• Chapa anti-salpicos em aço inoxidável AISI 304 de 3 mm. Espessura 

da placa de 15 mm.
• Base aberta. Pés reguláveis de 150 a 200mm.

• Body completely in stainless steel AISI 304. Grill plate with rounded 
corners that allow an easy cleaning. Extractable drip drawer.

• Stainless steel burner with self-stabilizing flame, controlled by a 
valve with safety system. Burner with pilot light and lighter.

• Uniform temperature distribution on the whole plate.
• AISI 304 stainless steel back-splash, thickness 3 mm. Hotplate 

thickness 15 mm.
• Open counter. Height-adjustable feet from 150-200 mm.

MAGNUS®
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Fry-top elétrico, placa lisa 380x720 mm, móvel
Electric fry-top, smooth plate 380x720 mm, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Potência / Power 6 kW

Peso / Weight 82 kg

Fry-top elétrico, placa lisa 780x720 mm, móvel
Electric fry-top, smooth plate 780x720 mm, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 12 kW

Peso / Weight 135 kg

FTEL M940 (cód. 1114.220.006B)

FTEL M980 (cód. 1114.220.008B)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304. Placa de grelhar 
com cantos arredondados, permitem uma fácil limpeza. Molheira 
removível de gaveta.

• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy». Temperatura 
regulável. Indicador luminoso de funcionamento.

• Temperatura uniforme em toda a superfície da placa de grelhar.
• Chapa anti-salpicos em aço inoxidável AISI 304 de 3 mm. Espessura 

da placa de 15 mm.
• Base aberta. Pés reguláveis de 150 a 200mm.

• Possibilidade de obter diferentes regulações (2 superfícies de 
cozedura).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FTEL M940.

• Body completely in stainless steel AISI 304. Grill plate with rounded 
corners that allow an easy cleaning. Extractable drip drawer.

• Stainless steel electric heating elements “incoloy”. Adjustable 
temperature. Signal light for plate activity.

• Uniform temperature distribution on the whole plate.
• AISI 304 stainless steel back-splash, thickness 3 mm. Hotplate 

thickness 15 mm.
• Open counter. Height-adjustable feet from 150-200 mm.

• Uniform temperature on the whole surface of the plate and separate 
temperature regulation for 2 cooking zones.

• Other technical characteristics similar to the FTEL M940 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Opções fry-top elétrico - M940  / Electric fry-top optionals - M940

cód. 1114.220.014B FTEL M940 CRD
Fry-top elétrico com placa lisa cromoduro 380x720 mm, móvel
Electric fry-top with chromed smooth plate 380x720 mm, free standing

cód. 1114.220.007B FTEC M940
Fry-top elétrico com placa canelada 380x720 mm, móvel
Electric fry-top with grooved plate 380x720 mm, free standing

Opções fry-top elétrico - M980  / Electric fry-top optionals - M980

cód. 1114.220.015B FTEL M980 CRD
Fry-top elétrico com placa lisa cromoduro 780x720 mm, móvel
Electric fry-top with chromed smooth plate 780x720 mm, free standing

cód. 1114.220.009B FTEC M980
Fry-top elétrico com placa canelada 780x720 mm, móvel
Electric fry-top with grooved plate 780x720 mm, free standing

cód. 1114.220.010B FTEM M980
Fry-top elétrico com placa mista 780x720 mm, móvel
Electric fry-top with mixed plate 780x720 mm, free standing

cód. 1114.220.016B FTEM M980 CRD
Fry-top elétrico com placa mista cromoduro 780x720 mm, móvel
Electric fry-top with chromed mixed plate 780x720 mm, free standing
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Grelhadores pedra-lávica
Lava stones grills

Grelhador pedra-lávica a gás, móvel
Gas lava stones grill, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Potência / Power 10 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.164 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 867 / 854 g/h

Grelha / Grid 370x640 mm

Peso / Weight 62 kg

Grelhador pedra-lávica duplo a gás, móvel
Gas lava stones grill, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 20 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.326 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1735 / 1709 g/h

Grelha / Grid 2x (370x640) mm

Peso / Weight 93 kg

PLG M940 (cód. 1118.220.001B)

PLG M980 (cód.1118.220.002B)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304. Molheira removível 
de gaveta. Pés reguláveis de 150 a 200mm.

• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 
controlado por válvula com sistema de segurança. Queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Fornecido com grelha para carne/peixe.

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304. Molheira removível 
de gaveta. Pés reguláveis de 150 a 200mm.

• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 
controlado por válvula com sistema de segurança. Queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• 2 Zonas independentes de cozedura (2 grelhas, 2 controlos).
• Fornecido com 2 grelhas para carne/peixe.

• Body completley in stainless steel AISI 304. Extractable drip tray. 
Height-adjustable feet from 150-200 mm.

• Stainless steel burner with self-stabilizing flame and valve with 
safety system. Burner with pilot light and lighter.

• Supplied with griddle for meat/fish.

• Body completley in stainless steel AISI 304. Extractable drip tray. 
Height-adjustable feet from 150-200 mm.

• Stainless steel burner with self-stabilizing flame and valve with 
safety system. Burner with pilot light and lighter.

• 2 Independent cooking zones (2 griddles, 2 controls).
• Supplied with 2 griddles for meat/fish.

MAGNUS®

MAGNUS®

Opcional para grelhadores pedra-lávica / Optional for  lava stones grills

cód. 1190.220.212 PL6
Saco pedra-lávica, 6 kg
Lavastones sack, 6 kg

cód. 1190.220.006 GCPPL40
Grelha para carne/peixe, 370x640 mm
Grill-meat/fish, 370x640 mm
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Fritadeiras
Fryers

Fritadeira a gás 18 l, móvel
Gas fryer 18 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Potência / Power 15.2 kW

Capacidade da cuba  / Tank capacity 18 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.607 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1198 / 1180 g/h

Peso / Weight 65 kg

Fritadeira a gás 18+18 l, móvel
Gas fryer 18+18 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 30.4 kW

Capacidade da cuba  / Tank capacity 18 + 18 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3.214 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2395 / 2360 g/h

Peso / Weight 106 kg

FG17 M940 (cód. 1113.220.001B)

FG2x17 M980 (cód. 1113.220.002B)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• Pés reguláveis de 150 a 200mm.
• Tampo superior em aço inox de grande espessura com rebordo 

para a recolha de líquidos; cuba em aço inoxidável com cantos 
arredondados que permitem uma fácil limpeza.

• Coletor do óleo com filtro em aço inoxidável.
• Queimadores em ferro fundido com chama horizontal; temperatura 

regulável de 90º a 190 ºC. Queimadores em aço inoxidável com 
chama auto-estabilizadora equipados com sistema de segurança 
que interrompe a passagem de gás em caso de extinção de chama.

• Queimadores com chama piloto e isqueiro.
• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Fornecido com 1 cesto (270x360x140 mm).

• Fornecido com 2 cestos (130x360x140 mm) + 1 cesto (270x360x140 
mm).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FG17 M940.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Height-adjustable feet from 150-200 mm.
• Upper surface in stainless steel of special thickness with border for 

the easy draining of liquids.
• Stainless steel vat with rounded corners for easy cleaning.
• Oil recipient with filter in stainless steel.
• Cast iron burners with horizontal flame. Adjustable temperature 

between 90-190ºC. Stainless steel burners with self-stabilizing flame 
and safety system that interrupts the gas supply in case the flame 
extinguishes.

• Burners with pilot light and lighter.
• Basket in chromed steel with heat insulated handle.
• Supplied with 1 basket (270x360x140 mm).

• Supplied with 2 baskets (130x360x140 mm) + 1 basket 
(270x360x140 mm).

• Other technical characteristics similar to the FG17 M940 model.

MAGNUS®

MAGNUS®
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Fritadeira elétrica 20 l, móvel
Electric fryer 20 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Potência / Power 16 kW

Capacidade da cuba  / Tank capacity 18-20 l

Peso / Weight 56 kg

Fritadeira elétrica 20+20 l, móvel
Electric fryer 20+20 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 32 kW

Capacidade da cuba  / Tank capacity 18-20 + 18-20 l

Peso / Weight 91 kg

FE20 M940 (cód. 1113.220.003B)

FE2x20 M980 (cód. 1113.220.004B)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• Pés reguláveis de 150 a 200mm.
• Tampo superior em aço inox de grande espessura com rebordo 

para a recolha de líquidos. Cuba em aço inoxidável com cantos 
arredondados que permitem uma fácil limpeza. Temperatura 
regulável de 90º a 190 ºC.

• Coletor do óleo com filtro em aço inoxidável.
• Resistências blindadas em aço inox «incoloy» submersas no 

óleo; resistências basculantes que permitem uma fácil limpeza. 
Termóstatos de temperatura e segurança.

• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Fornecido com 1 cesto (270x360x140 mm).

• Fornecido com 2 cestos (130x360x140 mm) + 1 cesto (270x360x140 
mm).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo FE20 M940.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Height-adjustable feet from 150-200 mm.
• Upper surface in stainless steel of special thickness with border for 

the easy draining of liquids. Stainless steel vat with rounded corners 
for easy cleaning. Adjustable temperature from 90º until 190ºC.

• Oil recipient with filter in stainless steel.
• Stainless steel heating elements “incoloy” that are immersed into 

the oil. Tilting mechanism that allows an easy cleaning. Temperature 
thermostat and safety thermostat.

• Basket in chromed steel with heat insulated handle.
• Supplied with 1 basket (270x360x140 mm).

• Supplied with 2 baskets (130x360x140 mm) + 1 basket 
(270x360x140 mm).

• Other technical characteristics similar to the FE20 M940 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Cestos para fritadeiras de móvel elétricas e a gás / Baskets for electric and gas free standing fryers

cód. 91113.220.004 CF900 1/2
Cesto 1/2, 130x360x140 mm 
Basket 1/2 bowl, 130x360x140 mm

cód. 91113.220.003 CF900 1/1
Cesto inteiro 1/1, 270x360x140 mm
Basket 1/1, 270x360x140 mm
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Cozedores de pasta
Pasta cookers

Cozedor de pasta a gás 40 l, móvel
Gas pasta cooker 40 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Potência / Power 13.3 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 305x510x275 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.480 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1103 / 1087 g/h

Peso / Weight 57 kg

Cozedor de pasta a gás 40+40 l, móvel
Gas pasta cooker 40+40 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 26.6 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 305x510x275 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.961 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2206 / 2174 g/h

Peso / Weight 94 kg

CPG M940 (cód. 1112.220.001B)

CPG M980 (cód. 1112.220.002B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e tampo superior em aço inox 
de grande espessura com rebordo para a recolha de líquidos. Cuba 
em aço inoxidável com dispositivo para a coleta do amido.

• Cuba de grande dimensão com grelha perfurada para drenagem do 
cesto.

• Cestos em aço inoxidável com pegas atérmicas. Torneira de 
enchimento e saída de água.

• Queimador em aço inoxidável controlado por válvula com sistema 
de segurança que interrompe a passagem de gás em caso de 
extinção de chama; queimador com chama piloto e isqueiro.

• Fornecido com 3 cestos 160x290x215 mm (MA800104).

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e tampo superior em aço inox 
de grande espessura com rebordo para a recolha de líquidos. Cuba 
em aço inoxidável com dispositivo para a coleta do amido.

• Cuba de grande dimensão com grelha perfurada para drenagem do 
cesto.

• Cestos em aço inoxidável com pegas atérmicas. Torneira de 
enchimento e saída de água.

• Queimador em aço inoxidável controlado por válvula com sistema 
de segurança que interrompe a passagem de gás em caso de 
extinção de chama; queimador com chama piloto e isqueiro. 

• Fornecido com 6 cestos 160x290x215 mm (MA800104).

• Body in stainless steel AISI 304 and upper surface in stainless steel of 
special thickness with border for the easy draining of liquids.

• Stainless steel vat with system that collects the starch.
• Big dimension vat with perforated grid for the easy draining of the 

baket.
• Stainless steel baskets with heat insulated handles. Tap for water 

entry and drain.
• Stainless steel burner controlled by a valve with safety system that 

interrupts the gas supply in case the flame extinguishes. Burner with 
pilot light and lighter. 

• Supplied with 3 baskets 160x290x215 mm (MA800104).

• Body in stainless steel AISI 304 and upper surface in stainless steel of 
special thickness with border for the easy draining of liquids.

• Stainless steel vat with system that collects the starch.
• Big dimension vat with perforated grid for the easy draining of the 

baket.
• Stainless steel baskets with heat insulated handles. Tap for water 

entry and drain.
• Stainless steel burner controlled by a valve with safety system that 

interrupts the gas supply in case the flame extinguishes. Burner with 
pilot light and lighter. 

• Supplied with 6 baskets 160x290x215 mm (MA800104).

MAGNUS®

MAGNUS®
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Cozedor de pasta elétrico 40 l, móvel
Electric pasta cooker 40 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Potência / Power 9 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 305x510x275 mm

Peso / Weight 51 kg

Cozedor de pasta elétrico 40+40 l, móvel
Electric pasta cooker 40+40 l, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 18 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 305x510x275 mm

Peso / Weight 81 kg

CPE M940 (cód. 1112.220.003B)

CPE M980 (cód. 1112.220.004B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e tampo superior em aço inox 
de grande espessura com rebordo para a recolha de líquidos. Cuba 
em aço inoxidável com dispositivo para a coleta do amido.

• Cuba de grande dimensão com grelha perfurada para drenagem do 
cesto.

• Cestos em aço inoxidável com pegas atérmicas. Torneira de 
enchimento e saída de água.

• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy. Termóstato 
de segurança que interrompe o funcionamento em caso de falha 
de água.

• Fornecido com 3 cestos 160x290x215 mm (MA800104).

• Fornecido com 6 cestos 160x290x215 mm (MA800104).
• Restantes características técnicas iguais ao modelo CPE M940.

• Body in stainless steel AISI 304 and upper surface in stainless steel of 
special thickness with border for the easy draining of liquids.

• Stainless steel vat with system that collects the starch.
• Big dimension vat with perforated grid for the easy draining of the 

baket.
• Stainless steel baskets with heat insulated handles. Tap for water 

entry and drain. 
• Electric heating elements in stainless steel “incoloy”. Safety 

thermostat that interrupts the heating if no water is detected.
• Supplied with 3 baskets 160x290x215 mm (MA800104).

• Supplied with 6 baskets 160x290x215 mm (MA800104).
• Other technical characteristics similar to the CPE M940 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Grelha de drenagem integrada / 
Moulded edge for collection of liquids

Opcionais: Cestos para cozedores de pasta  / Optionals: Baskets for pasta cookers

cód. 91142.220.002 MA770049 Cesto, 145x290x215 mm / Basket, 145x290x215 mm

cód. 91142.220.006 MA770050 Cesto, 490x290x215 mm / Basket, 490x290x215 mm

cód. 91142.220.008 MA800104 Cesto 160x290x215 mm / Basket, 160x290x215 mm

cód. 91142.220.009 MA800105 Cesto 240x290x215 mm / Basket, 240x290x215 mm

cód. 91142.220.010 MA800108 Cesto Ø 145x200 mm / Basket Ø 145x200 mm

cód. 91142.220.012 MB800003 Cesto com pega à direita, 145x160x215 mm / Basket with handle on the right, 145x160x215 mm

cód. 91142.220.013 MB800004 Cesto com pega à esquerda, 145x160x215 mm / Basket with handle on the left, 145x160x215 mm

cód. 91142.220.001 MB800007 Cesto, 330x290x215 mm / Basket, 330x290x215 mm

MA770049 MA800105 MA770050

MA800108

MB800003
MB800004

MA800104
MA770049

MA800104
MB800007
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Braseiras
Braising pans

Braseira a gás, cuba inox 80 l
Gas braising pan, stainless steel tank 80 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 20  (Gás/Gas) + 0.02 (Elétrico/Electric) kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 790x690x200 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.117 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1577 / 1364 g/h

Peso / Weight 164 kg

Braseira elétrica, cuba inox 80 l
Electric braising pan, stainless steel tank 80 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 12 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 790x690x200 mm

Peso / Weight 160 kg

BGI M980 (cód. 1116.220.001B)

BEI M980 (cód. 1116.220.002B)

• Estrutura e cuba basculante manual em aço inoxidável AISI 304.
• Tampa com mola de fácil abertura perfilada para acolher o líquido 

da condensação.
• Alimentação de água com distribuidor em latão cromado 

comandado por uma torneira situada na face frontal do 
equipamento.

• Queimadores em aço inox com múltiplos braços para um 
aquecimento mais uniforme.

• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 
controlado por válvula com sistema de segurança que interrompe 
a passagem de gás em caso de extinção de chama; queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Temperatura regulável por termóstato (de 75º a 300ºC).

• Estrutura e cuba basculante manual em aço inoxidável AISI 304.
• Tampa com mola de fácil abertura perfilada para acolher o líquido 

da condensação.
• Alimentação de água com distribuidor em latão cromado 

comandado por uma torneira situada na face frontal do 
equipamento.

• Resistências elétricas fixadas no fundo da cuba com blindagem em 
aço inoxidável.

• Temperatura regulável por termóstato (de 75º a 300ºC).

• Body and manual tilting vat in stainless steel AISI 304.
• Cover with spring for easy opening and drain profile for easy 

collection of condensation liquids.
• Water supply with chromed brass mixer, operated with a tap on the 

front of the equipment.
• Stainless steel burner with multiple arms for an homogeneous heat 

distribution.
• Burner in stainless steel with self-stabilizing flame with safety valve 

that interrupts the gas flow in case the flame extinguishes. Burner 
with pilot light and lighter.

• Thermostat for adjustable temperature (75-300ºC).

• Body and manual tilting vat in stainless steel AISI 304.
• Cover with spring for easy opening and drain profile for easy 

collection of condensation liquids.
• Water supply with chromed brass mixer, operated with a tap on the 

front of the equipment.
• Armoured heating elements in stainless steel on the external 

bottom of the unit.
• Thermostat for adjustable temperature (75-300ºC).

MAGNUS®

MAGNUS®

230V

400V

High performance
Braseiras

Brasing pans

P. 220
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Marmitas
Boiling pans

Marmita a gás, aquecimento direto, 100 l
Gas boiling pan, direct heating, 100 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 21 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions Ø 600x420 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.402 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1790 / 1765 g/h

Peso / Weight 118 kg

MGD100 M980 (cód. 1115.220.001B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e fundo da cuba em aço 
inoxidável anti corrosivo AISI 316.

• Torneira de saída em latão cromado com filtro removível.
• Torneira para enchimento de água fria e quente com distribuidor 

articulado.
• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 

controlado por válvula com sistema de segurança que interrompe 
a passagem de gás em caso de extinção de chama. Queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Câmara de aquecimento isolada em lã de vidro de alta densidade.
• Nota: A imagem  é do modelo com aquecimento indireto.

• Body in stainless steel AISI 304 and vat bottom in anti-corrosive 
stainless steel AISI 316.

• Drain tap in chromed brass with removable filter.
• Tap for filling with cold and hot water with articulated distributor.
• Stainless steel burner with self-stabilizing flame, controlled 

by a safety valve that interrupts the gas flow in case the flame 
extinguishes. Burner with pilot light and lighter.

• Chamber with high density glass wool heat insulation.
• Note: The image is the model with indirect heating.

MAGNUS®

183

Marmita a gás, aquecimento indireto, 100 l
Gas boiling pan, indirect heating, 100 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 21 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions Ø 600x420 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.402 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1790 / 1765 g/h

Peso / Weight 143 kg

MGI100 M980 (cód. 1115.220.003B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e fundo da cuba em aço 
inoxidável anti corrosivo AISI 316.

• Torneira de saída em latão cromado com filtro removível.
• Torneira para enchimento de água fria e quente com distribuidor 

articulado.
• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 

controlado por válvula com sistema de segurança que interrompe 
a passagem de gás em caso de extinção de chama. Queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Câmara de aquecimento isolada em lã de vidro de alta densidade.
• Controlo do nível de água e temperatura na câmara de 

aquecimento através da torneira e termómetro no painel frontal.
• Válvula de segurança de 0.5 bar, equipada com manómetro.

• Body in stainless steel AISI 304 and vat bottom in anti-corrosive 
stainless steel AISI 316.

• Drain tap in chromed brass with removable filter.
• Tap for filling with cold and hot water with articulated distributor.
• Stainless steel burner with self-stabilizing flame, controlled 

by a safety valve that interrupts the gas flow in case the flame 
extinguishes. Burner with pilot light and lighter.

• Chamber with high density glass wool heat insulation.
• Water level and temperature control of the chamber with tap and 

thermostat on the equipment’s front. 
• 0.5 Bar safety valve, equipped with manometer.

MAGNUS®

183

High performance
Marmitas

Boiling pans

P. 221
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Marmita elétrica, aquecimento indireto, 100 l
Electric boiling pan, indirect heating, 100 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 14.4 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions Ø 600x420 mm

Peso / Weight 128 kg

MEI100 M980 (cód. 1115.220.005B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e fundo da cuba em aço 
inoxidável anti corrosivo AISI 316.

• Torneira de saída em latão cromado com filtro removível.
• Torneira para enchimento de água fria e quente com distribuidor 

articulado.
• Câmara de aquecimento isolada em lã de vidro de alta densidade.
• Controlo do nível de água e temperatura na câmara de 

aquecimento através da torneira e termómetro no painel frontal. 
• Válvula de segurança de 0.5 bar, equipada com manómetro.

• Body in stainless steel AISI 304 and vat bottom in anti-corrosive 
stainless steel AISI 316.

• Drain tap in chromed brass with removable filter.
• Tap for filling with cold and hot water with articulated distributor.
• Chamber with high density glass wool heat insulation.
• Water level and temperature control of the chamber with tap and 

thermostat on the equipment’s front. 
• 0.5 Bar safety valve, equipped with manometer.

MAGNUS®

183

400V

Marmita a gás, aquecimento direto, 150 l
Gas boiling pan, direct heating, 150 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 21 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions Ø 600x540 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.504 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1893 / 1865 g/h

Peso / Weight 123 kg

MGD150 M980 (cód. 1115.220.002B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e fundo da cuba em aço 
inoxidável anti corrosivo AISI 316.

• Torneira de saída em latão cromado com filtro removível.
• Torneira para enchimento de água fria e quente com distribuidor 

articulado.
• Queimador em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora, 

controlado por válvula com sistema de segurança que interrompe 
a passagem de gás em caso de extinção de chama. Queimador com 
chama piloto e isqueiro.

• Câmara de aquecimento isolada em lã de vidro de alta densidade.
• Nota: A imagem  é do modelo com aquecimento indireto.

• Body in stainless steel AISI 304 and vat bottom in anti-corrosive 
stainless steel AISI 316.

• Drain tap in chromed brass with removable filter.
• Tap for filling with cold and hot water with articulated distributor.
• Stainless steel burner with self-stabilizing flame, controlled 

by a safety valve that interrupts the gas flow in case the flame 
extinguishes. Burner with pilot light and lighter.

• Chamber with high density glass wool heat insulation.
• Note: The image is the model with indirect heating.

MAGNUS®
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Marmita a gás, aquecimento indireto, 150 l
Gas boiling pan, indirect heating, 150 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 21 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions Ø 600x540 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.504 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1893 / 1865 g/h

Peso / Weight 148 kg

MGI150 M980 (cód. 1115.220.004B)

• Controlo do nível de água e temperatura na câmara de 
aquecimento através da torneira e termómetro no painel frontal. 

• Válvula de segurança de 0.5 bar, equipada com manómetro.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo MGD150 M980.

• Water level and temperature control of the chamber with tap and 
thermostat on the equipment’s front. 

• 0.5 Bar safety valve, equipped with manometer.
• Other technical characteristics similar to the MGD150 M980 model.

MAGNUS®

183
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Marmita elétrica, aquecimento indireto, 150 l
Electric boiling pan, indirect heating, 150 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 14.4 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions Ø 600x540 mm

Peso / Weight 134 kg

MEI150 M980 (cód. 1115.220.006B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e fundo da cuba em aço 
inoxidável anti corrosivo AISI 316.

• Torneira de saída em latão cromado com filtro removível.
• Torneira para enchimento de água fria e quente com distribuidor 

articulado.
• Câmara de aquecimento isolada em lã de vidro de alta densidade.
• Controlo do nível de água e temperatura na câmara de 

aquecimento através da torneira e termómetro no painel frontal. 
• Válvula de segurança de 0.5 bar, equipada com manómetro.

• Body in stainless steel AISI 304 and vat bottom in anti-corrosive 
stainless steel AISI 316.

• Drain tap in chromed brass with removable filter.
• Tap for filling with cold and hot water with articulated distributor.
• Chamber with high density glass wool heat insulation.
• Water level and temperature control of the chamber with tap and 

thermostat on the equipment’s front. 
• 0.5 Bar safety valve, equipped with manometer.

MAGNUS®

400V

Opcionais: Cestos para marmitas  / Optionals: Baskets for boiling pans

cód. 91115.220.001 CM900.100 1/1
Cesto para marmita de 100 l, Ø 500x410 mm - 1 setor
Colander basket 100 l, Ø 500x410 mm - 1 sector

cód. 91115.220.002 CM900.150 1/1
Cesto para marmita de 150 l, Ø 500x480 mm - 1 setor
Colander basket 150 l, Ø 500x480 mm - 1 sector

cód. 91115.220.003 CM900.100 1/2
Cesto para marmita de 100 l, Ø 500x410  mm - 2 setores
Colander basket 100 l, Ø 500x410  mm - 2 sectors

cód. 91115.220.004 CM900.150 1/2
Cesto para marmita de 150 l, Ø 500x480  mm - 2 setores
Colander basket 150 l, Ø 500x480  mm - 2 sectors

cód. 91115.220.005 CM900.100 1/3
Cesto para marmita de 100 l, Ø 500x410  mm - 3 setores
Colander basket 100 l, Ø 500x410  mm - 3 sectors

cód. 91115.220.006 CM900.150 1/3
Cesto para marmita de 150 l, Ø 500x480  mm - 3 setores
Colander basket 150 l, Ø 500x480  mm - 3 sectors

Marmitas elétricas e a gás de grande capacidade. Consulte as páginas 221 a 224.

Electric and gas boiling pans of high performance. See on pages 221-224.

200 l / 300 l / 500 l
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Banho-maria elétrico GN 4/3, móvel
Electric bain-marie GN 4/3, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Potência / Power 2.5 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 310x690x160 mm

Peso / Weight 45 kg

Banho-maria elétrico GN 8/3, móvel
Electric bain-marie GN 8/3, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Potência / Power 6 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 630x690x160 mm

Peso / Weight 68 kg

BME 4/3 M940 (cód. 1111.220.001B)

BME 8/3 M980 (cód. 1111.220.002B)

• Estrutura e cuba GN4/3 (altura 150 mm) em aço inoxidável de 
grande espessura.

• Pés em aço inox reguláveis em altura de 150-200 mm.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy». Temperatura 

regulável. Indicador luminoso de funcionamento.
• Válvula de drenagem da água com sistema de segurança.
• Fornecido sem containers GN.

• Estrutura e cuba GN8/3 (altura 150 mm) em aço inoxidável de 
grande espessura.

• Pés em aço inox reguláveis em altura de 150-200 mm.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy». Temperatura 

regulável. Indicador luminoso de funcionamento.
• Válvula de drenagem da água com sistema de segurança.
• Fornecido sem containers GN.

• Thick stainless steel body and GN 4/3 container (150 mm height).
• Height-adjustable feet from 150-200 mm in stainless steel.
• Electric heating elements in stainless steel “incoloy. Adjustable 

temperature. Signal light for activity.
• Water drain valve with safety system.
• Supplied without GN containers.

• Thick stainless steel body and GN 8/3 container (150 mm height).
• Height-adjustable feet from 150-200 mm in stainless steel.
• Electric heating elements in stainless steel “incoloy. Adjustable 

temperature. Signal light for activity.
• Water drain valve with safety system.
• Supplied without GN containers.

MAGNUS®

MAGNUS®

230V

400V

294

294

Sugestão:
Veja também as marmitas, braseiras, 
multicookers e fritadeiras de alta 
capacidade, página 220 a 225.

Suggestion: 
Also see the tilting vats, multicookers 
and high performance deep fryers, 
page 220-225.

Banhos-maria
Bain-maries
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Elemento neutro 40x90, móvel
Neutral worktop 40x90, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x850/925 mm

Peso / Weight 34 kg

Elemento neutro 80x90, móvel
Neutral worktop 80x90, free standing

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x850/925 mm

Peso / Weight 51 kg

EN M940 (cód. 1117.220.001B)

EN M980 (cód. 1117.220.002B)

• Estrutura completamente em aço inoxidável AISI 304.
• Base aberta.

• Estrutura completamente em aço inoxidável AISI 304.
• Base aberta.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Open counter.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Open counter.

MAGNUS®

MAGNUS®

Opcionais para bases abertas  / Optionals for  cupboard bases

cód. 1190.220.022B PDEBA M900
Porta direita/esquerda para base aberta 395x440 mm
Door for cupboard right/left 395x440 mm

cód. 1190.220.061B MA990089
Kit rodas em aço inox giratórias com travão, Ø 125 mm
Stainless steel swivel caster with brake, Ø 125 mm

Elementos neutros
Neutral worktops
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Opções especiais 
As opções disponíveis 
aumentam 
exponencialmente as 
soluções para cada projeto, 
nomeadamente a versão 
cromada para todos os 
fry-tops, as grelhas de 
peixe ou carne para os 
grelhadores de pedra 
lávica, os elementos 
neutros, os cestos para 
fritadeiras, banhos-
maria e marmitas, etc.

Eficiência pura
A linha 900 Top/
Suspensão  dá-lhe ainda 
mais flexibilidade na 
composição. Crie cozinhas 
completamente suspensas, 
conjuntos singulares 
suspensos ou adicione 
elementos de suspensão 
às cozinhas com móveis. 
Consiga o máximo 
de aproveitamento 
do espaço útil!

Higiene total
Perfeita higiene é a 
grande vantagem da 
cozinha suspensa. Fácil 
acessibilidade não só a 
todos os componentes 
do equipamento, mas 
também ao chão que se 
torna extremamente fácil 
de limpar. Com estrutura 
em aço inox, perfil anti-
salpico, zonas de trabalho 
e cubas estampadas 
e arredondadas, esta 
cozinha é super-higiénica.

Detalhes:

 3 Profundidade: 900 mm, largura: 400, 800, 1200.

 3 Estrutura em aço inox. Zonas de trabalho e cubas estampadas com cantos arredondados.

 3 Perfil anti-salpico ergonómico curvado.

 3 Queimadores de alta potência e grelhas em ferro fundido esmaltado. 

 3 Manípulos ergonómicos e com anéis de proteção anti-gorduras.

 3 Fácil acesso a todos os componentes funcionais pela parte frontal dos módulos.

 3 Espaço na parte posterior para ligações às redes técnicas.

 3 Chaminés em ferro fundido de grande espessura e design atraente.

 3 Possibilidade de ligação monofásica de acordo com o manual de instruções.

 3 Preparados para gás natural (G20). Injetores para GPL (G30) fornecidos com o manual de instruções.
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Uma linha completa para suspensão
Crie cozinhas funcionais, elegantes e altamente higiénicas 
com esta linha moderna, desenhada especialmente 
para a construção em suspensão. Escolha entre um 
grande leque de modelos de bancada e de suspensão 
preparadas para a montagem em linha, e fáceis de 
combinar também com outras linhas de equipamento.

A line designed for suspension
Build fantastic functional kitchens with suspended 
elements! Choose from a wide range of 
suspended counter models, designed for aligned 
composition, easy to combine with other lines 
for a highly hygienic and elegant kitchen.

 
Special options
The available optionals 
increase the number of 
possible solutions for each 
project: Chrome coated 
fry-tops, griddles for meat 
or fish for the lava stone 
grills, neutral elements, 
different baskets for the 
deep fryers, bains-maries 
and tilting vats etc.

Pure efficiency
The 900 Top/ Suspension 
line gives you even more 
flexibility in building a 
perfect kitchen. Create a 
completely suspended 
kitchen or choose single 
elements for suspension 
in a floor-standing counter 
kitchen. Make the best out 
of the available space!

Total hygiene
Perfect hygiene is the 
biggest advantage of 
the suspended kitchen. 
It allows easy access 
not only to the different 
equipments but also to 
the floor that becomes 
extremely easy to clean. 
With stainless steel 
bodies, anti-splatter 
profiles, stamped and 
rounded working areas 
and vats, this kitchen is 
simply super-hygienic.

Details:

 3 Depth: 900 mm, width: 400, 800, 1200.

 3 Body in stainless steel. Working surfaces and vats with rounded corners and stamped.

 3 Anti-splatter profile with ergonomic curving.

 3 High-power burners and pan supports in varnished cast iron.

 3 Ergonomic handles and anti-drip protection rings.

 3 Easy access to all functional components through the front part of the modules.

 3 Space in the back part of the equipments for cables and tubes.

 3 High capacity cast iron chimneys with attractive design.

 3 Possibility for monophase connection.

 3 Prepared for G20. Injectors for GPL (G30) supplied with the instructions manual.
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Fogões TOP e placas radiantes
TOP Stoves and solid tops

Fogão a gás com 2 queimadores, TOP
2 Burners gas stove, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x250 mm

Queimadores / Burners 1x 3.5 + 1x 6 kW

Potência total / Total power 9.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.004 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 748 / 738 g/h

Peso / Weight 40 kg

Fogão a gás com 4 queimadores, TOP
4 Burners gas stove, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x250 mm

Queimadores / Burners 1x 3.5 + 2x 6 + 1x 8 kW

Potência total / Total power 23.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.485 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1852 / 1825 g/h

Peso / Weight 65 kg

MG2S98 (cód. 1130.220.001B)

MG4S98 (cód. 1130.220.002B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304. 
• Queimadores extraíveis em ferro fundido esmaltado com tampa 

em latão com chama auto-estabilizadora para diferentes níveis de 
potência. Válvulas com sistema de segurança que interrompe o 
fornecimento do gás no caso de extinção da chama ou temperatura 
excessiva; queimadores com chama piloto. Manípulos de regulação 
atérmicos. Grelhas em ferro fundido esmaltado.

• Preparado para montagem em linha e para fixação em suportes tipo 
ponte. Preparado para passagem de tubos de alimentação na parte 
posterior.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304. 
• Queimadores extraíveis em ferro fundido esmaltado com tampa 

em latão com chama auto-estabilizadora para diferentes níveis de 
potência. Válvulas com sistema de segurança que interrompe o 
fornecimento do gás no caso de extinção da chama ou temperatura 
excessiva; queimadores com chama piloto. Manípulos de regulação 
atérmicos. Grelhas em ferro fundido esmaltado.

• Preparado para montagem em linha e para fixação em suportes tipo 
ponte. Preparado para passagem de tubos de alimentação na parte 
posterior.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Extractable varnished cast iron burners with brass top. Burners with 

self-stabilizing flame for different power levels. Valves with safety 
system that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes 
or overheats. Burners with pilot light.

• Handles with heat insulation. Pan supports made of varnished cast 
iron.

• Ready for assembly in line or for bridge construction. Space in 
the back part for cables and tubes. Easy access to all functional 
components through the front parts.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Extractable varnished cast iron burners with brass top. Burners with 

self-stabilizing flame for different power levels. Valves with safety 
system that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes 
or overheats. Burners with pilot light.

• Handles with heat insulation. Pan supports made of varnished cast 
iron.

• Ready for assembly in line or for bridge construction. Space in 
the back part for cables and tubes. Easy access to all functional 
components through the front parts.

MAGNUS®

MAGNUS®

190

190
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Fogão a gás com 6 queimadores, TOP
6 Burners gas stove, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x250 mm

Queimadores / Burners 2x 3.5 + 2x 6 + 2x 8 kW

Potência total / Total power 35 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3.701 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2758 /  2717 g/h

Peso / Weight 90 kg

MG6S98 (cód. 1130.220.004B)

• Restantes características técnicas iguais ao modelo ME298Q.

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304. 
• Queimadores extraíveis em ferro fundido esmaltado com tampa 

em latão com chama auto-estabilizadora para diferentes níveis de 
potência. Válvulas com sistema de segurança que interrompe o 
fornecimento do gás no caso de extinção da chama ou temperatura 
excessiva; queimadores com chama piloto. Manípulos de regulação 
atérmicos. Grelhas em ferro fundido esmaltado.

• Preparado para montagem em linha e para fixação em suportes tipo 
ponte. Preparado para passagem de tubos de alimentação na parte 
posterior.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.

• Other technical characteristics similar to the ME298Q model.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Extractable varnished cast iron burners with brass top. Burners with 

self-stabilizing flame for different power levels. Valves with safety 
system that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes 
or overheats. Burners with pilot light.

• Handles with heat insulation. Pan supports made of varnished cast 
iron.

• Ready for assembly in line or for bridge construction. Space in 
the back part for cables and tubes. Easy access to all functional 
components through the front parts.

MAGNUS®

190

Fogão elétrico com 2 placas quadradas (2x 220x220 mm), TOP
Electric stove with 2 square plates (2x 220x220 mm), TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x250 mm

Placas quadradas / Square plates 2x 3 kW

Potência total / Total power 6 kW

Peso / Weight 68 kg

Fogão elétrico com 4 placas quadradas (4x 220x220 mm), TOP
Electric stove with 4 square plates (4x 220x220 mm), TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x250 mm

Placas quadradas / Square plates 3x 3 + 1x 4 kW

Potência total / Total power 13 kW

Peso / Weight 92 kg

ME298Q (cód. 1130.220.005B)

ME498Q (cód. 1130.220.006B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placas de aquecimento rápido com sistema de proteção de 

sobreaquecimento.
• Sistema de fixação de placas que reduz consideravelmente a 

possibilidade de infiltração de líquidos.
• Regulador de energia com 6 posições de trabalho. 
• Sinalizador luminoso indica se a placa está ligada.
• Preparado para montagem em linha e para fixação em suportes tipo 

ponte. Preparado para passagem de tubos de alimentação na parte 
posterior.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.

• Body in stainless steel AISI 304. 
• Fast heating plates with anti-overheating system.
• Position and fixation of the plates reduces significantly the risk of 

infiltration of liquids.
• Energy regulator with 6 levels.
• Signal light for plate activity.
• Ready for assembly in line or for bridge construction. Space in the 

back part for cables and tubes. 
• Easy access to all functional components through the front parts.

MAGNUS®

MAGNUS®

190

400V

190

400V
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Placa radiante a gás, TOP
Gas solid top, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x250 mm

Potência / Power 12 kW

Placa / Plate 50 dm2

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.269 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 945 / 932 g/h

Peso / Weight 85 kg

MGT998 (cód. 1130.220.010B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304. 
• Placa em ferro fundido de 10 mm, ideal para cozinhar com chama 

indireta.
• Placa com diferentes temperaturas com 500º C no centro e 

decrescendo para o exterior.
• Queimadores extraíveis em ferro fundido esmaltado com chama 

auto-estabilizadora. Grelha em ferro fundido esmaltado.
• Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 

do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva. 
Queimadores com chama piloto.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.

• Body in stainless steel AISI 304. 
• Cast iron plate with 10 mm thickness, ideal for cooking with indirect 

flame.
• Plate with different temperatures from max 500ºC in the center and 

decreasing heat towards the exterior.
• Extractable varnished cast iron burners with self-stabilizing flame. 

Griddle in varnished cast iron.
• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 

flame extinguishes or overheats. Burners with pilot light.
• Easy access to all functional components through the front parts.

MAGNUS®

Fogão elétrico com 6 placas quadradas (6x220x220 mm), TOP
Electric stove with 6 square plates (6x 220x220 mm), TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x250 mm

Placas quadradas / Square plates 4x 3 + 2x 4 kW

Potência total / Total power 20 kW

Peso / Weight 115 kg

ME698Q (cód. 1130.220.007B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placas de aquecimento rápido com sistema de proteção de 

sobreaquecimento.
• Sistema de fixação de placas que reduz consideravelmente a 

possibilidade de infiltração de líquidos.
• Regulador de energia com 6 posições de trabalho. 
• Sinalizador luminoso indica se a placa está ligada.
• Preparado para montagem em linha e para fixação em suportes tipo 

ponte. Preparado para passagem de tubos de alimentação na parte 
posterior.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.

• Body in stainless steel AISI 304. 
• Fast heating plates with anti-overheating system.
• Position and fixation of the plates reduces significantly the risk of 

infiltration of liquids.
• Energy regulator with 6 levels.
• Signal light for plate activity.
• Ready for assembly in line or for bridge construction. Space in the 

back part for cables and tubes. 
• Easy access to all functional components through the front parts.

MAGNUS®

400V

Opcionais para fogões a gás e elétricos  / Optionals for gas and electric stoves

cód. 1190.220.201 MS Kit drenagem para fogões top de 2 ou 4 queimadores / Drain kit of the cooking top 2 and 4 burners

cód. 1190.220.202 MS3 Kit drenagem para fogões top de 6 queimadores / Drain kit of the cooking top 6 burners

cód. 1190.220.032 MA700003 Grelha de redução para fogões a gás / Grid reducer for gas stove

cód. 1190.220. MA980059 Placa lisa, 370x370 mm para fogões a gás / Smooth plate, 370x370 mm for gas stoves

cód. 1190.220. MA980060 Placa canelada, 370x370 mm para fogões a gás / Lined plate, 370x370 mm for gas stoves

cód. 0830.273.022 TCQ Torneira de coluna para fogões a gás e elétricos / Water column for gas and electric stoves
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Fogão com 2 zonas de indução, TOP
Induction stove with 2 inductors, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x250 mm

Potência indutores / Inductors power 2x 5 kW

Potência total / Total power 10 kW

Peso / Weight 58 kg

Fogão com 4 zonas de indução, TOP
Induction stove with 4 inductors, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x250 mm

Potência indutores / Inductors power 4x 5 kW

Potência total / Total power 20 kW

Peso / Weight 83 kg

ME498I (cód. 1130.220.008B)

ME998I (cód. 1130.220.009B)

• Menos 50% de consumo de energia.
• Aquecimento por indução somente por contato direto com panela.
• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa vitrocerâmica com 6 mm de espessura, perfeitamente 

embutida na superfície de trabalho.
• 2 Zonas de cozedura independentes. 
• Controlo da temperatura com 6 níveis.
• Dispositivo de segurança que desliga a placa em caso de 

sobreaquecimento.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Sinalizador luminoso indica se a placa está ligada.

• Menos 50% de consumo de energia.
• Aquecimento por indução somente por contato direto com panela.
• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa vitrocerâmica com 6 mm de espessura, perfeitamente 

embutida na superfície de trabalho.
• 4 Zonas de cozedura independentes. 
• Controlo da temperatura com 6 níveis.
• Dispositivo de segurança que desliga a placa em caso de 

sobreaquecimento.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Sinalizador luminoso indica se a placa está ligada.

• 50% less energy consumption.
• Induction heating only with direct contact to the suitable pan.
• Body in stainless steel AISI 304. 
• Glass ceramic plate with 6 mm thickness, perfectly embedded into 

the working surface.
• 2 Independent cooking zones. Temperature control with 6 levels.
• Safety device that interrupts the energy supply in case of 

overheating.
• Easy access to all functional components through the front parts.
• Signal light for plate activity.

• 50% less energy consumption.
• Induction heating only with direct contact to the suitable pan.
• Body in stainless steel AISI 304. 
• Glass ceramic plate with 6 mm thickness, perfectly embedded into 

the working surface.
• 4 independent cooking zones. Temperature control with 6 levels.
• Safety device that interrupts the energy supply in case of 

overheating.
• Easy access to all functional components through the front parts.
• Signal light for plate activity.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Fogões TOP de indução
Induction TOP stoves
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Fry-tops
Fry-tops

Opções fry-top a gás - MGFT498 / Gas fry-top optionals - MGFT498

cód. 1134.220.014B MGFT498L CRD
Fry-top a gás com placa lisa cromoduro 380x720 mm, TOP
Gas fry-top with chromed smooth plate 380x720 mm, TOP

cód. 1134.220.002B MGFT498R
Fry-top a gás com placa canelada 380x720 mm, TOP
Gas fry-top with grooved plate 380x720 mm, TOP

Opções fry-top a gás - MGFT998 / Gas fry-top optionals - MGFT998

cód. 1134.220.015B MGFT998L CRD
Fry-top a gás com placa lisa cromoduro 780x720 mm, TOP
Gas fry-top with chromed smooth plate 780x720 mm, TOP

cód. 1134.220.004B MGFT998R
Fry-top a gás com placa canelada 780x720 mm, TOP
Gas fry-top with grooved plate 780x720 mm, TOP

Fry-top a gás, placa lisa 380x720 mm, TOP
Gas fry-top, smooth plate 380x720 mm, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x250 mm

Potência / Power 8 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.846 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 630 / 621 g/h

Peso / Weight 62 kg

Fry-top a gás, placa lisa 780x720 mm, TOP
Gas fry-top, smooth plate 780x720 mm, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x250 mm

Potência / Power 16 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.692 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1261 / 1242 g/h

Peso / Weight 100 kg

MGFT498L (cód. 1134.220.001B)

MGFT998L (cód. 1134.220.003B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa de grelhar em aço polido de 15 mm estampada com cantos 

arredondados e chapa anti-salpicos de 3 mm . 
• Molheira removível de gaveta em aço inox.
• Distribuição homogénea da temperatura em toda a superfície da 

placa. Queimador com chama auto-estabilizadora controlado por 
válvula com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 
do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva. 
Regulação da temperatura por termóstato. 

• Chama piloto e isqueiro.

• Possibilidade de obter diferentes regulações (2 superfícies de 
cozedura).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo MGFT498L.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Stamped grill plate in polished steel with 15 mm thickness with 

rounded corners and 3 mm anti-splatter barrier.
• Extractable drip drawer in stainless steel.
• Homogeneous temperature distribution on the whole plate surface.
• Burner with self-stabilizing flame with safety valve that interrupts 

the supply in case the flame extinguishes and overheats. Thermostat 
for temperature regulation.

• Burner with pilot light and lighter.

• Uniform temperature on the whole surface of the plate and separate 
temperature regulation for 2 cooking zones. 

• Other technical characteristics similar to the MGFT498L model.

MAGNUS®

MAGNUS®
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Opções fry-top a gás - MGFT998 / Gas fry-top optionals - MGFT998

cód. 1134.220.005B MGFT998LR
Fry-top a gás com placa 2/3 lisa e 1/3 canelada 780x720 mm, TOP
Gas fry-top with 2/3 smooth plate and 1/3 grooved plate 780x720 mm, TOP

Fry-top elétrico, placa lisa 380x720 mm, TOP
Electric fry-top, smooth plate 380x720 mm, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x250 mm

Potência / Power 6 kW

Peso / Weight 62 kg

Fry-top elétrico, placa lisa 780x720 mm, TOP
Electric fry-top, smooth plate 780x720 mm, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x250 mm

Potência / Power 12 kW

Peso / Weight 100 kg

MEFT498L (cód. 1134.220.006B)

MEFT998L (cód. 1134.220.008B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
• Placa de grelhar em aço polido de 15 mm estampada com cantos 

arredondados e chapa anti-salpicos de 3 mm . 
• Molheira removível de gaveta em aço inox.
• Distribuição homogénea da temperatura em toda a superfície da 

placa.
• Regulação da temperatura por termóstato com proteção de 

sobreaquecimento.
• Sinalizador que indica se a placa está ligada.
• Resistências elétricas blindadas em aço incoloy.

• Possibilidade de obter diferentes regulações (2 superfícies de 
cozedura).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo MEFT498L.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Stamped grill plate in polished steel with 15 mm thickness with 

rounded corners and 3 mm anti-splatter barrier.
• Extractable drip drawer in stainless steel.
• Homogeneous temperature distribution on the whole plate surface.
• Thermostat for temperature regulation with protection against 

overheating.
• Signal light for plate activity.
• Electric heating elements «incoloy».

• Uniform temperature on the whole surface of the plate and separate 
temperature regulation for 2 cooking zones. 

• Other technical characteristics similar to the MEFT498L model.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Opções fry-top elétrico - MEFT498  / Electric fry-top optionals - MEFT498

cód. 1134.220.011B MEFT498L CRD
Fry-top elétrico com placa lisa cromoduro 380x720 mm, TOP
Electric fry-top with chromed smooth plate 380x720 mm, TOP

cód. 1134.220.007B MEFT498R
Fry-top elétrico com placa canelada 380x720 mm, TOP
Electric fry-top with grooved plate 380x720 mm, TOP

Opções fry-top elétrico - MEFT998  / Electric fry-top optionals - MEFT998

cód. 1134.220.012B MEFT998L CRD
Fry-top elétrico com placa lisa cromoduro 780x720 mm, TOP
Electric fry-top with chromed smooth plate 780x720 mm, TOP

cód. 1134.220.009B MEFT998R
Fry-top elétrico com placa canelada 780x720 mm, TOP
Electric fry-top with grooved plate 780x720 mm, TOP

cód. 1134.220.010B MEFT998LR
Fry-top elétrico com placa 2/3 lisa e 1/3 canelada 780x720 mm, TOP
Electric fry-top with 2/3 smooth plate and 1/3 grooved plate 780x720 mm, TOP
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Grelhador pedra-lávica a gás, 370x640 mm, TOP
Gas lava stones grill, 370x640 mm, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x250 mm

Potência / Power 10 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.164 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 867 / 854 g/h

Grelha / Grid 370x640 mm

Peso / Weight 50 kg

Grelhador pedra-lávica a gás, 2x (370x640 mm), TOP
Gas lava stones grill, 2x (370x640 mm), TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x250 mm

Potência / Power 20 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.326 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1735 / 1709 g/h

Grelha / Grid 2x (370x640) mm

Peso / Weight 75 kg

MGPL498 (cód. 1128.220.001B)

MGPL998 (cód. 1128.220.002B)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 com molheira 
removível.

• Queimadores com chama auto-estabilizadora, controlados por 
termopar com sistema de segurança. 

• Chama piloto e isqueiro.
• Fornecido com grelha para carne/peixe.

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 com molheira 
removível.

• Queimadores com chama auto-estabilizadora, controlados por 
termopar com sistema de segurança. 

• 2 Zonas independentes de cozedura (2 grelhas, 2 controlos).
• Chama piloto e isqueiro.
• Fornecido com grelha para carne/peixe.

• Body completely in stainless steel AISI 304 with extractable drip tray.
• Burners with self-stabilizing flame with thermocouple with safety 

system.
• Pilot light and lighter.
• Supplied with griddle for meat/fish.

• Body completely in stainless steel AISI 304 with extractable drip tray.
• Burners with self-stabilizing flame with thermocouple with safety 

system.
• 2 independent cooking zones (2 griddles, 2 controls).
• Pilot light and lighter.
• Supplied with griddle for meat/fish.

MAGNUS®

MAGNUS®

Opcional para grelhadores pedra-lávica / Optional for  lava stones grills

cód. 1190.220.212 PL6
Saco pedra-lávica, 6 kg
Lavastones sack, 6 kg

cód. 1190.220.006 GCPPL40
Grelha para carne/peixe, 370x640 mm
Grill-meat/fish, 370x640 mm

Grelhadores pedra-lávica TOP
TOP lava stones grills
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Opcional para fritadeiras TOP / Optional for  TOP fryers

cód. 91113.220.004 160037
Cesto 1/2, 130x360x140 mm 
Basket 1/2 bowl, 130x360x140 mm

cód. 91113.220.003 160038
Cesto inteiro 1/1, 270x360x140 mm
Basket 1/1, 270x360x140 mm

Fritadeiras - SUSPENSÃO
Fryers - WALL MOUNTED

Fritadeira elétrica 18 l,  TOP (versão suspensão)
Electric fryer 18 l, TOP (wall mounted)

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x580 mm

Potência / Power 16 kW

Capacidade cuba  / Tank capacity 18 l

Peso / Weight 50 kg

Fritadeira elétrica 18+18 l, TOP (versão suspensão)
Electric fryer 18+18 l, TOP (wall mounted)

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x580 mm

Potência / Power 32 kW

Capacidade cuba  / Tank capacity 18 + 18 l

Peso / Weight 85 kg

MEF498T (cód. 1113.220.009B)

MEF998T (cód. 1113.220.010B)

• Estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304.
• Tampo superior em aço inox de grande espessura com rebordo para 

a recolha de líquidos. Cuba em aço inox com cantos arredondados 
para uma fácil limpeza

• Coletor do óleo com filtro em aço inox.
• Resistências em aço inox «incoloy», basculantes para uma fácil 

limpeza.
• Controlo da temperatura por termóstato, com termóstato 

de segurança que desliga o equipamento em caso de 
sobreaquecimento. 

• Sinalizador luminoso indica se o equipamento está ligado.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Cesto construído em aço cromado com pega atérmica.
• Fornecido com 1 cesto (270x360x140 mm).

• Fornecido com 1 cesto (270x360x140 mm) + 2 cestos (130x360x140 
mm).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo MEF498T.

• Body completely in stainless steel AISI 304.
• Upper surface in very thick stainless steel with drain profile for 

collecting liquids. Stainless steel vat with rounded corners for an 
easy cleaning.

• Oil collector with filter in stainless steel.
• Heating elements in stainless steel «incoloy», with tilting mechanism 

for an easy cleaning.
• Thermostat for temperature regulation, with safety thermostat that 

switches off the equipment in case of overheating.
• Signal light for activity.
• Easy frontal access to all functional components.
• Basket in chromed steel with heat insulated handle.
• Supplied with 1 basket (270x360x140 mm).

• Supplied with 1 basket (270x360x140 mm) + 2 baskets 
(130x360x140 mm).

• Other technical characteristics similar to the MEF498T model.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V
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Cozedores de pasta - SUSPENSÃO
Pasta cookers - WALL MOUNTED

Cozedor de pasta elétrico 40 l, TOP (versão suspensão)
Electric pasta cooker 40 l, TOP (wall mounted)

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x580 mm

Potência / Power 9 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 305x510x275 mm

Peso / Weight 45 kg

Cozedor de pasta elétrico 40+40 l, TOP (versão suspensão)
Electric pasta cooker 40+40 l, TOP (wall mounted)

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x580 mm

Potência / Power 18 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 2x (305x510x275) mm

Peso / Weight 75 kg

MEC498T (cód. 1132.220.003B)

MEC9982VT (cód. 1132.220.004B)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 e tampo superior em aço inox 
de grande espessura com rebordo para a recolha de líquidos; cuba 
anticorrosiva em aço inoxidável AISI 316.

• Cuba de grande dimensão com grelha perfurada para drenagem do 
cesto.

• Torneira de enchimento e saída de água.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy»; termóstato 

de segurança que interrompe o funcionamento em caso de falha 
de água.

• Cestos em aço inoxidável com pegas atérmicas (não incluídos).

• Restantes características técnicas iguais ao modelo MEC498T.

• Body in stainless steel AISI 304 and upper surface in stainless steel 
of special thickness with border for the easy draining of liquids. AISI 
316 anti-corrosion deep drawn vat.

• Big dimension vat with perforated grid for the easy draining of the 
baket.

• Tap for water entry and drain.
• Electric heating elements in stainless steel «incoloy» Safety 

thermostat that interrupts the heating if no water is detected.
• Stainless steel baskets with heat insulated handles. (not included).

• Other technical characteristics similar to the MEC498T model.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Opcionais: Cestos para cozedores de pasta  / Optionals: Baskets for pasta cookers

cód. 91142.220.002 MA770049 Cesto, 145x290x215 mm / Basket, 145x290x215 mm

cód. 91142.220.006 MA770050 Cesto, 490x290x215 mm / Basket, 490x290x215 mm

cód. 91142.220.008 MA800104 Cesto 160x290x215 mm / Basket, 160x290x215 mm

cód. 91142.220.009 MA800105 Cesto 240x290x215 mm / Basket, 240x290x215 mm

cód. 91142.220.010 MA800108 Cesto Ø 145x200 mm / Basket Ø 145x200 mm

cód. 91142.220.012 MB800003 Cesto com pega à direita, 145x160x215 mm / Basket with handle on the right, 145x160x215 mm

cód. 91142.220.013 MB800004 Cesto com pega à esquerda, 145x160x215 mm / Basket with handle on the left, 145x160x215 mm

cód. 91142.220.001 MB800007 Cesto, 330x290x215 mm / Basket, 330x290x215 mm
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Opcionais para braseiras  / Optionals for brasing pans

cód. 1190.220.225 MA980007 Suporte de braseira em suspensão, 1035x795x130 mm / Basament for tilting brat pans tops, 1035x795x130 mm

cód. 1190.220.132 MA980008 Suporte de braseira montada como móvel, 1200x820x600 mm / Floor for tilting brat pans support, 1200x820x600 mm 

Braseiras TOP
TOP braising pans

Braseira a gás, cuba inox 80 l, TOP
Gas braising pan, stainless steel tank 80 l, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x250 mm

Potência / Power 21  (Gás/Gas) + 0.02 (Elétrico/Electric) kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 800x690x200 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.222 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1654 / 1631 g/h

Peso / Weight 170 kg

MGBRVI98T (cód. 1136.220.001B)

• Superfície de cozedura 50 dm2.
• Braseira em aço AISI 304 20/10 com cantos arredondados, fundo 

com espessura de 10 mm.
• Braseira basculante para facilitar a descarga. 
• Funcionamento manual através do volante. 
• Tampa com mola de fácil abertura perfilada para acolher o líquido 

da condensação.
• Queimadores em aço inox com múltiplos braços para um 

aquecimento uniforme.  
• Chama auto-estabilizadora, controlado por válvula com sistema 

de segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de 
extinção da chama ou temperatura excessiva.

• Temperatura regulável por termóstato (de 75º a 300ºC).

• Working surface 50 dm2.
• Braising pan in stainless steel AISI 304 20/10 with rounded corners, 

bottom with 10 mm thickness.
• Tilting braising pan for easy discharge.
• Manual functioning with wheel.
• Cover with spring for easy opening and drain profile for collecting 

condensation liquids.
• Stainless steel burners with multiple arms for even heating.
• Self-stabilizing flame with safety valve that interrupts the gas supply 

in case the flame extinguishes or overheats.
• Thermostat for adjustable temperature (75-300ºC).

MAGNUS®

230V

Braseira elétrica, cuba inox 80 l, TOP
Electric braising pan, stainless steel tank 80 l, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x900x250 mm

Potência / Power 12 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 800x690x200 mm

Peso / Weight 154 kg

MEBRVI98T (cód. 1136.220.003B)

• Superfície de cozedura 50 dm2.
• Braseira em aço AISI 304 20/10 com cantos arredondados, fundo 

com espessura de 10 mm.
• Braseira basculante para facilitar a descarga. 
• Funcionamento manual através do volante. 
• Tampa com mola de fácil abertura perfilada para acolher o líquido 

da condensação.
• Equipada com termóstato de controlo de temperatura (de 75º a 

300ºC) e termóstato de segurança.
• Sinalizador indicador de funcionamento.

• Working surface 50 dm2.
• Braising pan in stainless stell AISI 304 20/10 with rounded corners, 

bottom with 10 mm thickness.
• Tilting braising pan for easy discharge.
• Manual functioning with wheel.
• Cover with spring for easy opening and drain profile for collecting 

condensation liquids.
• Equipped with thermostat for temperature adjusting (75-300 °C) 

and safety thermostat. Signal light for activity.

MAGNUS®

400V
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Marmitas - SUSPENSÃO
Boiling pans - WALL MOUNTED

Marmita a gás, aquecimento indireto, 100 l, TOP (versão suspensão)
Gas boiling pan, indirect heating, 100 l,  TOP (wall mounted)

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x580 mm

Potência / Power 21 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions Ø 600x420 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.200 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1790 g/h

Peso / Weight 138 kg

Marmita a gás, aquecimento indireto, 150 l, TOP (versão suspensão)
Gas boiling pan, indirect heating, 150 l,  TOP (wall mounted)

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x700 mm

Potência / Power 21 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions Ø 600x540 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.550 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1864 g/h

Peso / Weight 143 kg

MG100IT98 (cód. 1115.220.013B)

MG150IT98 (cód. 1115.220.014B)

• Estrutura e cuba em aço inox de grande espessura para uma 
distribuição uniforme do calor. 

• Cuba com cantos arredondados. Torneira de entrada e saída de 
água.

• Tampa com pega em aço inox com mola.
• Queimador em aço inox com chama auto-estabilizadora, controlada 

por válvulas com sistema de segurança. Ignição eletrónica. 
Termóstato de segurança com rearme manual.

• Dispositivo de segurança que desliga o aquecimento durante o 
levantamento da cuba.

• Estrutura e cuba em aço inox de grande espessura para uma 
distribuição uniforme do calor. 

• Cuba com cantos arredondados. Torneira de entrada e saída de 
água.

• Tampa com pega em aço inox com mola.
• Queimador em aço inox com chama auto-estabilizadora, controlada 

por válvulas com sistema de segurança. Ignição eletrónica. 
Termóstato de segurança com rearme manual.

• Dispositivo de segurança que desliga o aquecimento durante o 
levantamento da cuba.

• Body and vat in stainless steel with thick walls for an even 
distribution of the heat.

• Vat with rounded corners. Taps for water entry and drain.
• Cover with handle in stainless steel and spring.
• Stainless steel burner with self-stabilizing flame and with safety 

valve that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes 
or overheats. Safety thermostat with manual reset.

• Safety device that interrupts the heating when the vat is lifted.

• Body and vat in stainless steel with thick walls for an even 
distribution of the heat.

• Vat with rounded corners. Taps for water entry and drain.
• Cover with handle in stainless steel and spring.
• Stainless steel burner with self-stabilizing flame and with safety 

valve that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes 
or overheats. Safety thermostat with manual reset.

• Safety device that interrupts the heating when the vat is lifted.

MAGNUS®

MAGNUS®

199

199
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Marmita elétrica, aquecimento indireto, 100 l, TOP (versão suspensão)
Electric boiling pan, indirect heating, 100 l,  TOP (wall mounted)

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x580 mm

Potência / Power 14.4 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions Ø 600x420 mm

Peso / Weight 123 kg

Marmita elétrica, aquecimento indireto, 150 l, TOP (versão suspensão)
Electric boiling pan, indirect heating, 150 l,  TOP (wall mounted)

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x700 mm

Potência / Power 14.4 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions Ø 600x540 mm

Peso / Weight 129 kg

ME100IT98 (cód. 1115.220.015B)

ME150IT98 (cód. 1115.220.016B)

• Estrutura e cuba em aço inox de grande espessura para uma 
distribuição uniforme do calor. 

• Cuba com cantos arredondados. Torneira de entrada e saída de 
água.

• Tampa com pega em aço inox com mola.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy» no fundo da 

cuba. 
• Equipada com termóstato de controlo de temperatura e termóstato 

de segurança.
• Sinalizador indicador de funcionamento.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo ME100IT98.

• Body and vat in stainless steel with thick walls for an even 
distribution of the heat.

• Vat with rounded corners. Taps for water entry and drain.
• Cover with handle in stainless steel and spring.
• Electric heating elements in stainless steel «incoloy» on the bottom 

of the vat.
• Equipped with thermostat for temperature adjusting and safety 

thermostat.
• Signal light for activity.

• Other technical characteristics similar to the ME100IT98 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

400V

Opcionais: Cestos para marmitas  / Optionals: Baskets for boiling pans

cód. 91115.220.001 CM900.100 1/1
Cesto para marmita de 100 l, Ø 500x410 mm - 1 setor
Colander basket 100 l, Ø 500x410 mm - 1 sector

cód. 91115.220.002 CM900.150 1/1
Cesto para marmita de 150 l, Ø 500x480 mm - 1 setor
Colander basket 150 l, Ø 500x480 mm - 1 sector

cód. 91115.220.003 CM900.100 1/2
Cesto para marmita de 100 l, Ø 500x410  mm - 2 setores
Colander basket 100 l, Ø 500x410  mm - 2 sectors

cód. 91115.220.004 CM900.150 1/2
Cesto para marmita de 150 l, Ø 500x480  mm - 2 setores
Colander basket 150 l, Ø 500x480  mm - 2 sectors

cód. 91115.220.005 CM900.100 1/3
Cesto para marmita de 100 l, Ø 500x410  mm - 3 setores
Colander basket 100 l, Ø 500x410  mm - 3 sectors

cód. 91115.220.006 CM900.150 1/3
Cesto para marmita de 150 l, Ø 500x480  mm - 3 setores
Colander basket 150 l, Ø 500x480  mm - 3 sectors
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Banhos-maria TOP
TOP bain-maries

Banho-maria elétrico GN 4/3, TOP
Electric bain-marie GN 4/3, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x250 mm

Potência / Power 2.5 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 310x690x160 mm

Peso / Weight 36 kg

Banho-maria elétrico GN 8/3, TOP
Electric bain-marie GN 8/3, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x250 mm

Potência / Power 6 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 630x690x160 mm

Peso / Weight 50 kg

MEBM498T (cód. 1131.220.001B)

MEBM998T (cód. 1131.220.002B)

• Estrutura e cuba GN4/3 (altura 150 mm) em aço inoxidável AISI 304 
de grande espessura.

• Torneiras para entrada e saída de água.
• Resistências elétricas fixadas no exterior do fundo da cuba. 
• Regulação da temperatura por termóstato. 
• Sinalizador de controlo de funcionamento.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Fornecido sem containers GN.

• Estrutura e cuba GN8/3 (altura 150 mm) em aço inoxidável AISI 304 
de grande espessura.

• Torneiras para entrada e saída de água.
• Resistências elétricas fixadas no exterior do fundo da cuba. 
• Regulação da temperatura por termóstato. 
• Sinalizador de controlo de funcionamento.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Fornecido sem containers GN.

• Thick stainless steel body and GN 4/3 container (150 mm height).
• Tap for water entry and drain.
• Electric heating elements on the bottom of the vat.
• Thermostat for temperature regulation. Signal light for activity.
• Easy frontal access to all functional components.
• Supplied without GN containers.

• Thick stainless steel body and GN 8/3 container (150 mm height).
• Tap for water entry and drain.
• Electric heating elements on the bottom of the vat.
• Thermostat for temperature regulation. Signal light for activity.
• Easy frontal access to all functional components.
• Supplied without GN containers.

MAGNUS®

MAGNUS®

230V

400V

294

294

Sugestão:  
Consulte os containers gastronorm na 
página 294.

Suggestion:
Consult our range of Gastronorm 
containers on page 294.
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Elementos neutros TOP
TOP neutral worktops

Elemento neutro 20x90, TOP
Neutral worktop 20x90, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 200x900x250 mm

Peso / Weight 10 kg

Elemento neutro 40x90, TOP
Neutral worktop 40x90, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 400x900x250 mm

Peso / Weight 26 kg

Elemento neutro 80x90, TOP
Neutral worktop 80x90, TOP

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x900x250 mm

Peso / Weight 40 kg

MN 298 (cód. 1117.220.004B)

MN 498 (cód. 1117.220.005B)

MN 998 (cód. 1117.220.007B)

• Estrutura completamente em aço inoxidável AISI 304.

• Estrutura completamente em aço inoxidável AISI 304.

• Estrutura completamente em aço inoxidável AISI 304.

• Body completely in stainless steel AISI 304.

• Body completely in stainless steel AISI 304.

• Body completely in stainless steel AISI 304.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®
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Suportes para sistemas de suspensão únicos ou duplos / Beam for double or single overhang support

cód. 1190.220. MA980009
Barra suporte, 1600 mm
Overhang support, 1600 mm

cód. 1190.220. MA980010
Barra suporte, 2000 mm
Overhang support, 2000 mm

cód. 1190.220. MA980011
Barra suporte, 2400 mm
Overhang support, 2400 mm

cód. 1190.220. MA980012
Barra suporte, 2800 mm
Overhang support, 2800 mm

cód. 1190.220. MA980013
Barra suporte, 3200 mm
Overhang support, 3200 mm

cód. 1190.220.223 MA980014
Barra suporte, 3600 mm
Overhang support, 3600 mm

cód. 1190.220. MA980015
Barra suporte, 4000 mm
Overhang support, 4000 mm

cód. 1190.220. MA980016
Barra suporte, 4400 mm
Overhang support, 4400 mm

cód. 1190.220. MA980017
Barra suporte, 4800 mm
Overhang support, 4800 mm

cód. 1190.220. MA980057
Barra suporte, 5200 mm
Overhang support, 5200 mm

Suportes com revestimento em inox (suspensão dupla) / Stainless steel covering for double overhang

cód. 1190.220. MA980019
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 1600 mm
Stainless steel covering for double overhang, 1600 mm

cód. 1190.220. MA980020
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 2000 mm
Stainless steel covering for double overhang, 2000 mm

cód. 1190.220. MA980021
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 2400 mm
Stainless steel covering for double overhang, 2400 mm

cód. 1190.220. MA980022
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 2800 mm
Stainless steel covering for double overhang, 2800 mm

cód. 1190.220. MA980023
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 3200 mm
Stainless steel covering for double overhang, 3200 mm

cód. 1190.220.224 MA980024
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 3600 mm
Stainless steel covering for double overhang, 3600 mm

cód. 1190.220. MA980025
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 4000 mm
Stainless steel covering for double overhang, 4000 mm

cód. 1190.220. MA980026
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 4400 mm
Stainless steel covering for double overhang, 4400 mm

Suportes TOP / TOP-holder bar

cód. 1190.220.093 MA990008
Suporte TOP, 800x50x80 mm
TOP holder bar, 800x50x80 mm

Pé em aço inoxidável / Stainless steel foot

cód. 1190.220.145 MA990016
Pé em aço inoxidável para estruturas de apoio, 650x250x200 mm
Stainless steel foot, 650x250x200 mm

Elementos de construção /
Double overhang support 
accessories
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Suportes com revestimento em inox (suspensão em linha) / Stainless steel covering for wall overhang

cód. 1190.220. MA980028
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 1600 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 1600 mm

cód. 1190.220. MA980029
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 2000 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 2000 mm

cód. 1190.220. MA980030
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 2400 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 2400 mm

cód. 1190.220. MA980031
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 2800 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 2800 mm

cód. 1190.220. MA980032
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 3200 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 3200 mm

cód. 1190.220. MA980033
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 3600 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 3600 mm

cód. 1190.220. MA980034
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 4000 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 4000 mm

cód. 1190.220. MA980035
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 4400 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 4400 mm

cód. 1190.220. MA980036
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 4800 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 4800 mm

cód. 1190.220. MA980058
Suporte com revestimento em inox (suspensão em linha), 5200 mm
Stainless steel covering for wall overhang, 5200 mm

Kit suporte ao pavimento / Basament anchorage kit to the floor

cód. 1190.220. MA980037
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=1600x900 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=1600x900 mm

cód. 1190.220. MA980038
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=2000x900 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=2000x900 mm

cód. 1190.220. MA980039
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=2400x900 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=2400x900 mm

cód. 1190.220. MA980040
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=2800x900 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=2800x900 mm

cód. 1190.220. MA980041
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=3200x900 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=3200x900 mm

cód. 1190.220. MA980042
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=3600x900 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=3600x900 mm

cód. 1190.220. MA980043
Kit suporte ao pavimento, 2 placas + template, LP=4000x900 mm
Kit for beam, 2 plates + template, WD=4000x900 mm

cód. 1190.220. MA980044
Kit suporte ao pavimento, 3 placas + template, LP=4400x900 mm
Kit for beam, 3 plates + template, WD=4400x900 mm

cód. 1190.220. MA980045
Kit suporte ao pavimento, 3 placas + template, LP=4800x900 mm
Kit for beam, 3 plates + template, WD=4800x900 mm

cód. 1190.220. MA980076
Kit suporte ao pavimento, 3 placas + template, LP=5200x900 mm
Kit for beam, 3 plates + template, WD=5200x900 mm

Opcionais adicionais / Additional optionals

cód. 1190.220.163 MA990075
Terminal para monobloco, 900x3x75 mm (lado direito)
Monobloc terminal panel, 900x3x75 mm (right side)

cód. 1190.220.164 MA990076
Terminal para monobloco, 900x3x75 mm (lado esquerdo)
Monobloc terminal panel, 900x3x75 mm (left side)

cód. 1190.220. MA777022
Corrimão para pratos, 400x70x55 mm
Handrail for dishes, 400x70x55 mm

cód. 1190.220. MA777024
Corrimão para pratos, 800x70x55 mm
Handrail for dishes, 800x70x55 mm

cód. 1190.220. MA777026
Corrimão para pratos, 1200x70x55 mm
Handrail for dishes, 1200x70x55 mm

Suportes com revestimento em inox (suspensão dupla) / Stainless steel covering for double overhang

cód. 1190.220. MA980027
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 4800 mm
Stainless steel covering for double overhang, 4800 mm

cód. 1190.220. MA980061
Suporte com revestimento em inox (suspensão dupla), 5200 mm
Stainless steel covering for double overhang, 5200 mm
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Opcionais adicionais / Additional optionals

cód. 1190.220. MA990089
Rodas giratórias em aço inoxidável com travão, Ø 125 mm
Stainless steel swivel caster with brake, Ø 125 mm

cód. 1190.220. MA990090
Rodas giratórias em aço inoxidável, Ø 125 mm
Stainless steel swivel caster, Ø 125 mm

cód. 1190.220.172 MA980078
Superfície de suporte para tachos, 800x650x50 mm
Stand grate for pots, 800x650x50 mm

cód. 1190.220.173 MA980079
Superfície de suporte para tachos, 1200x650x50 mm
Stand grate for pots, 1200x650x50 mm

cód. 1190.220.174 MA980080
Superfície de suporte para tachos, 1600x650x50 mm
Stand grate for pots, 1600x650x50 mm

cód. 1190.220.175 MA990091
Kit de suporte para estrutura dupla monobloco
Double support kit

cód. 1190.220.176 MA990092
Kit de suporte para estrutura dupla de suspensão
Double overhang support kit

cód. 1190.220.177 MB900001
Grelha de chão em aço inoxidável com sifão vertical, 400x400x150 mm
Floor grate with basin S/S, 400x400x150 mm

cód. 1190.220. MB980001
Grelha de chão em aço inoxidável com sifão vertical, 800x400x150 mm
Floor grate with basin S/S, 800x400x150 mm

cód. 1190.220. MA980046
Rodapé frontal, 400x20x145 mm
Frontal plinth, 400x20x145 mm

cód. 1190.220. MA980047
Rodapé frontal, 800x20x145 mm
Frontal plinth, 800x20x145 mm

cód. 1190.220. MA980048
Rodapé frontal, 1200x20x145 mm
Frontal plinth, 1200x20x145 mm

cód. 1190.220. MA980049
Rodapé frontal, 1600x20x145 mm
Frontal plinth, 1600x20x145 mm

cód. 1190.220. MA980050
Rodapé lateral esquerdo/direito, 700x20x145 mm
Right/left plinth, 700x20x145 mm

cód. 1190.220. MA980051
Fecho lateral, 700x20x145 mm
Lateral closing, 75x10x145 mm
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cozinhar a 360º
360º Cooking

Detalhes:

 3 Profundidade: 1100 mm, largura: 225, 450,675, 900, 1125 mm.

 3 Estrutura em aço inox. Zonas de trabalho e cubas estampadas com cantos arredondados.

 3 Perfil anti-salpico ergonómico curvado.

 3 Queimadores de alta potência e grelhas em ferro fundido esmaltado. 

 3 Manípulos ergonómicos e com anéis de proteção anti-gorduras.

 3 Fácil acesso a todos os componentes funcionais pela parte frontal dos módulos.

 3 Chaminés em ferro fundido de grande espessura e design atraente.

 3 Possibilidade de ligação monofásica de acordo com o manual de instruções.

 3 Preparados para gás natural (G20). Injetores para GPL (G30) fornecidos com o manual de instruções.

Opções especiais
As opções disponíveis 
aumentam 
exponencialmente as 
soluções para cada projeto, 
nomeadamente a versão 
cromada para todos os 
fry-tops, as grelhas de 
peixe ou carne para os 
grelhadores de pedra 
lávica, os elementos 
neutros, os cestos para 
fritadeiras, banhos-maria 
e marmitas, os fogões 
passantes, as placas 
radiantes, os aquecedores 
de batatas, corrimões, 
rodapés, kits de rodas, etc.

Cozinha monobloco
Os módulos da linha 
MAGNUS® 1100 foram 
desenhados para criar 
uma cozinha central 
com efeito monobloco: 
Com superfície única e 
uniforme, fácil acesso 
a todas as zonas de 
confeção/ trabalho e 
elementos passantes, 
cria-se uma cozinha 
extremamente versátil.

Higiene total
O desenho inovador e 
exclusivo dos planos de 
trabalho permite um 
ótimo alinhamento de 
cada bloco. As aparadeiras 
debaixo dos queimadores 
são construídas em aço 
inox e facilmente extraíveis 
para uma limpeza mais 
eficaz. As áreas de trabalho 
em inox de grande 
espessura bem como as 
chaminés de desenho 
inovador são detalhes de 
excelência que garantem 
máxima higiene.



legenda
legend

página opcionais 
optionals page

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

207

A cozinha desenhada para o 
uso em ambos os lados.
Cozinhar em equipa - Obter o máximo proveito do espaço 
-  Trabalhar com equipamento da mais alta qualidade, 
tudo isto é a linha MAGNUS® 1100. Com armários e fornos 
passantes, perfil contínuo em todos os lados, superfície 
de trabalho única, desenho ergonómico e funcional, 
garante um trabalho fluente, rápido e bem sucedido.

Kitchen for all-around access
Cooking with the whole team – making the best of the 
available space – working with high quality equipment: 
all of this is MAGNUS® 1100! With pass-through 
cupboards and ovens, continuous profile on all sides, 
one single working surface, ergonomic and functional 
design for a fluent, fast and successful work process.

Details:

 3 Depth: 1100 mm, width: 225, 450, 675, 900, 1125 mm

 3 Body in stainless steel. Stamped working surfaces and vats with rounded corners.

 3 Anti-splatter profile with ergonomic curving.

 3 High power burners and griddles in varnished cast iron.

 3 Easy access to all function components through the front part of the equipments.

 3 Chimneys in cast iron with thick walls and attractive design.

 3 Possibility to make monophase connection.

 3 Prepared for G20. Supplied with injectors for GPL (G30).

Special options
The special options allow 
to increase the number of 
solutions for each project: 
Chromed fry-top, griddles 
for meat or fish for the 
lava stone grills, neutral 
elements, different baskets 
for deep fryers, bains-
maries and tilting vats, 
pass-through elements, 
plates, potatoe heaters, 
handles and accessories.

Monoblock kitchen
The units of the MAGNUS 
1100 line were designed to 
build a central monoblock 
kitchen: With an even 
working surface, easy 
and immediate access to 
all cooking and working 
zones and pass-through 
elements, you can 
create an extremely 
multifunctional kitchen 
for professional teams.

Total hygiene
The innovative and 
exclusive design of the 
working surfaces allow 
a perfect alignment of 
each block. The working 
surface beneath the 
burners is build in stainless 
steel and can easily be 
extracted for a more 
efficient cleaning. The 
working areas are made 
of thick stainless steel. The 
innovative chimneys are 
just another detail that 
assures perfect hygiene.



página opcionais 
optionals page

legenda
legend

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

208

Fogões
Stoves

Fogão a gás monobloco com 2 queimadores, móvel com porta
2 Burners gas stove, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 450x1100x850 mm

Queimadores / Burners 1x 6 + 1x 8 kW

Potência total / Total power 14 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.48 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1111 / 1095 g/h

Peso / Weight 90 kg

Fogão a gás monobloco com 4 queimadores, móvel com portas
4 Burners gas stove, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Queimadores / Burners 2x 6 + 2x 8 kW

Potência total / Total power 28 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.96 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2222 / 2190 g/h

Peso / Weight 140 kg

MG2SA11 (cód. 1119.220.001)

MG4SA11 (cód.1119.220.002)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. 
• Superfície de trabalho em aço inox AISI 304 com kit de drenagem.
• Pés reguláveis de 150-200 mm em aço inox.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Zona de confeção com queimadores extraíveis em ferro fundido 

esmaltado com tampa em latão.
• Queimadores com chama auto-estabilizadora de várias potências.
• Grelhas em ferro fundido esmaltado; válvulas com sistema de 

segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de 
extinção da chama ou temperatura excessiva e chama/piloto.

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. 
• Superfície de trabalho em aço inox AISI 304 com kit de drenagem.
• Pés reguláveis de 150-200 mm em aço inox.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Zona de confeção com queimadores extraíveis em ferro fundido 

esmaltado com tampa em latão.
• Queimadores com chama auto-estabilizadora de várias potências.
• Grelhas em ferro fundido esmaltado; válvulas com sistema de 

segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de 
extinção da chama ou temperatura excessiva e chama/piloto.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Working surface in stainless steel AISI 304 with drainage kit.
• Height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• Easy access to all function components through the front part.
• Cooking zone with extractable cast iron burners with brass cover.
• Burners with self-stabilizing flame with different power (6/8 kW)
• Varnished cast iron pan supports. Valves with safety system 

that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes or 
overheats.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Working surface in stainless steel AISI 304 with drainage kit.
• Height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• Easy access to all function components through the front part.
• Cooking zone with extractable cast iron burners with brass cover.
• Burners with self-stabilizing flame with different power (6/8 kW)
• Varnished cast iron pan supports. Valves with safety system 

that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes or 
overheats.

MAGNUS®

MAGNUS®

209

209
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Fogão a gás monobloco com 4 queimadores + forno a gás
4 Burners gas stove + gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Queimadores / Burners 2x 6 + 2x 8 kW

Potência total / Total power 38 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 4.017 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 3010 / 2966 g/h

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x940x300 mm

Peso / Weight 180 kg

Fogão a gás monobloco com 4 queimadores + forno elétrico
4 Burners gas stove + electric oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Queimadores / Burners 2x 6 + 2x 8 kW

Potência total / Total power 38 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.960 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2222 / 2190 g/h

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x940x300 mm

Peso / Weight 180 kg

MG4SF11 (cód. 1119.220.003)

MG4SFE11 (cód. 1119.220.004)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. 
• Superfície de trabalho em aço inox AISI 304 com kit de drenagem.
• Pés reguláveis de 150-200 mm em aço inox.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Zona de confeção com queimadores extraíveis em ferro fundido 

esmaltado com tampa em latão.
• Queimadores com chama auto-estabilizadora de várias potências.
• Grelhas em ferro fundido esmaltado; válvulas com sistema de 

segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de 
extinção da chama ou temperatura excessiva e chama/piloto.

• Forno a gás de 10 kW: Câmara em aço inox, portas com parede 
dupla. Termóstato de regulação de temperatura e válvula com 
sistema de segurança de corte de gás em caso de extinção de 
chamas. Ignição automática com chama/piloto e isqueiro.

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. 
• Superfície de trabalho em aço inox AISI 304 com kit de drenagem.
• Pés reguláveis de 150-200 mm em aço inox.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Zona de confeção com queimadores extraíveis em ferro fundido 

esmaltado com tampa em latão.
• Queimadores com chama auto-estabilizadora de várias potências.
• Grelhas em ferro fundido esmaltado; válvulas com sistema de 

segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de 
extinção da chama ou temperatura excessiva e chama/piloto.

• Forno elétrico de 10 kW: Câmara em aço inox. Porta com parede 
dupla. Resistências em aço AISI 321 no fundo e na parte superior  
da câmara. Regulação termostática com possibilidade de controlar 
independentemente cada resistência.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Working surface in stainless steel AISI 304 with drainage kit.
• Height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• Easy access to all function components through the front part.
• Cooking zone with extractable cast iron burners with brass cover.
• Burners with self-stabilizing flame with different power (6/8 kW)
• Varnished cast iron pan supports. Valves with safety system 

that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes or 
overheats.

• 10 kW gas oven: Chamber in stainless steel. Doors with double 
wall. Thermostat for temperature regulation with safety valve 
that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes or 
overheats. Automatic ignition with pilot light and lighter.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Working surface in stainless steel AISI 304 with drainage kit.
• Height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• Easy access to all function components through the front part.
• Cooking zone with extractable cast iron burners with brass cover.
• Burners with self-stabilizing flame with different power (6/8 kW)
• Varnished cast iron pan supports. Valves with safety system 

that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes or 
overheats.

• 10 kW electric oven: Chamber in stainless steel. Door with double 
walls. Heating elements in AISI 321 on the bottom and top of the 
chamber. Temperature regulation with thermostat with possibility 
to control each heating element independently.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

Opcionais para fogões a gás e elétricos / Optionals for gas or electric stoves

cód. 1190.220.099 MA990034 Grelha de fogo aberto 416x367x20 mm / Pan support, 416x367x20 mm

cód. 1190.220.032 MA700003 Grelha de redução para fogões a gás / Reduction grate for gas stove

cód. 1190.220.038 MA990059 Placa lisa, 370x370 mm para fogões a gás / Smooth plate, 370x370 mm for gas stoves

cód. 1190.220.039 MA990060 Placa canelada, 370x370 mm para fogões a gás / Lined plate, 370x370 mm for gas stoves

cód. 0830.273.022 TCQ Torneira de coluna para fogões a gás e elétricos / Water column for gas and electric stoves
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Fogão elétrico monobloco com 2 placas quadradas (2x 220x220 mm), móvel com portas
Electric stove with 2 square plates (2x 220x220 mm), free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 450x1100x850 mm

Placas quadradas / Square plates 2x 3 kW

Potência total / Total power 6 kW

Peso / Weight 90 kg

Fogão elétrico monobloco com 4 placas quadradas (4x 220x220 mm), móvel com portas
Electric stove with 4 square plates (4x 220x220 mm), free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Placas quadradas / Square plates 3x 3  +1x 4 kW

Potência total / Total power 13 kW

Peso / Weight 140 kg

Fogão elétrico monobloco com 4 placas quadradas (4x 220x220 mm) + forno elétrico
Electric stove with 4 square plates (4x 220x220 mm) + electric oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Placas quadradas / Square plates 3x 3  +1x 4 kW

Potência total / Total power 23 kW

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x940x300 mm

Peso / Weight 180 kg

ME2A11Q (cód. 1119.220.005)

ME4A11Q (cód. 1119.220.006)

ME4F11 (cód. 1119.220.009)

• Estrutura externa e superfície de trabalho em aço inoxidável AISI 
304. Pés reguláveis de 150-200 mm em aço inox.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Placas de aquecimento rápido em ferro fundido. Dispositivo de 

segurança contra o sobreaquecimento. Sistema de fixação das 
placas que reduz consideravelmente a possibilidade de infiltração 
de líquidos.

• Comando com 6 posições de trabalho para um perfeito controlo da 
potência.

• Estrutura externa e superfície de trabalho em aço inoxidável AISI 
304. Pés reguláveis de 150-200 mm em aço inox.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Placas de aquecimento rápido em ferro fundido. Dispositivo de 

segurança contra o sobreaquecimento. Sistema de fixação das 
placas que reduz consideravelmente a possibilidade de infiltração 
de líquidos.

• Comando com 6 posições de trabalho para um perfeito controlo da 
potência.

• Forno elétrico de 10 kW: Câmara em aço inox. Porta com parede 
dupla. Resistências em aço AISI 321 no fundo e na parte superior  
da câmara. Regulação termostática com possibilidade de controlar 
independentemente cada resistência.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo ME4A11Q.

• Body and working surface in stainless steel AISI 304. Height 
adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.

• Easy frontal access to all functional components.
• Fast heating plates in cast iron. Safety device against overheating. 

Fixation of the plates reduces significantly the risk of liquid 
infiltrations.

• Regulator with 6 energy positions for perfect control.

• Body and working surface in stainless steel AISI 304. Height 
adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.

• Easy frontal access to all functional components.
• Fast heating plates in cast iron. Safety device against overheating. 

Fixation of the plates reduces significantly the risk of liquid 
infiltrations.

• Regulator with 6 energy positions for perfect control.

• 10 kW electric oven: Chamber in stainless steel. Door with double 
walls. Heating elements in AISI 321 on the bottom and top of the 
chamber. Temperature regulation with thermostat with possibility 
to control each heating element independently.

• Other technical characteristics similar to the ME4A11Q model.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

209

400V

209

400V

209

400V
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Fogão monobloco com 2 zonas de indução, móvel com portas
Induction stove with 2 inductors, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 450x1100x850 mm

Zonas de indução / Inducttion zones 2x 5 kW

Potência total / Total power 10 kW

Peso / Weight 80 kg

Fogão monobloco com 4 zonas de indução, móvel com portas
Induction stove with 4 inductors, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Zonas de indução / Inducttion zones 4x 5 kW

Potência total / Total power 20 kW

Peso / Weight 120 kg

ME411I (cód. 1119.220.007)

ME911I (cód. 1119.220.008)

• Menos 50% de consumo de energia.
• Aquecimento por indução somente por contato direto com panela.
• Estrutura externa e superfície de trabalho em aço inoxidável AISI 

304. Pés reguláveis de 150-200 mm em aço inox.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.

• Menos 50% de consumo de energia.
• Aquecimento por indução somente por contato direto com panela.
• Estrutura externa e superfície de trabalho em aço inoxidável AISI 

304. Pés reguláveis de 150-200 mm em aço inox.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.

• 50% less energy consumption.
• Induction heating only with direct contact to the suitable pan.
• Body and working surface in stainless steel AISI 304. Height 

adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• Easy frontal access to all functional components.

• 50% less energy consumption.
• Induction heating only with direct contact to the suitable pan.
• Body and working surface in stainless steel AISI 304. Height 

adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• Easy frontal access to all functional components.

MAGNUS®

MAGNUS®

209

400V

209

400V

Placa radiante a gás monobloco, móvel com portas
Gas solid top, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Potência total / Total power 12 kW

Dimensões da placa / Plate dimensions 500x500 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.269 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 945 / 932 g/h

Peso / Weight 190 kg

MGTA911 (cód.  1129.220.001)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. 
• Pés reguláveis de 150 a 200 mm em aço inox.
• Tampo superior em aço inox de grande espessura com rebordo para 

a recolha de eventuais derramamentos de líquidos.
• Superfície de cozedura de 50 dm2 em ferro fundido de 10 mm, 

adequado para cozinhar com chama indireta e anel central móvel. A 
temperatura máxima da superfície central é de 500ºC e de 200 ºC na 
extremidade da placa.

• Queimador em ferro fundido com chama auto-estabilizadora. 
Ignição automática.

• Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 
do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• Upper surface in stainless steel of special thickness with border for 

the easy draining of liquids.
• Caston iron cooking plate with a surface area of 50 dm2, 10 mm 

thickness. The hotplate surface reaches 500 ºC in the center and 200 
ºC towards the edges.

• Cast iron burner with self-stabilizing flame. Automatic ignition.
• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 

flame extinguishes or overheats.
• Easy frontal access to all functional components.

MAGNUS®

209
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Placa radiante a gás monobloco + forno a gás
Gas solid top + gas oven

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Potência total / Total power 22 kW

Dimensões da placa / Plate dimensions 500x500 mm

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.326 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1733 / 1708 g/h

Dimensão do forno / Oven dimensions 540x940x300 mm

Peso / Weight 170 kg

MGTF911 (cód. 1129.220.012)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. 
• Pés reguláveis de 150 a 200 mm em aço inox. 
• Tampo superior em aço inox de grande espessura com rebordo para 

a recolha de eventuais derramamentos de líquidos. 
• Superfície de cozedura de 50 dm2 em ferro fundido de 10 mm. A 

temperatura máxima da superfície central é de 500ºC e de 200 ºC 
na extremidade da placa. Queimador em ferro fundido com chama 
auto-estabilizadora. Ignição automática.

• Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 
do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva.

• Forno a gás de 10 kW: Câmara em aço inox, portas com parede 
dupla. Termóstato de regulação de temperatura e válvula com 
sistema de segurança de corte de gás em caso de extinção de 
chamas. Ignição automática com chama/piloto e isqueiro.

• Body in stainless steel AISI 304. 
• Height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• Upper surface in stainless steel of special thickness with border for 

the easy draining of liquids.
• Caston iron cooking plate with a surface area of 50 dm2, 10 mm 

thickness. The hotplate surface reaches 500 ºC in the center and 200 
ºC towards the edges.

• Cast iron burner with self-stabilizing flame. Automatic ignition.
• Valves with safety system that interrupts the gas supply in case the 

flame extinguishes or overheats.
• 10 kW gas oven: Chamber in stainless steel. Doors with double 

wall. Thermostat for temperature regulation with safety valve 
that interrupts the gas supply in case the flame extinguishes or 
overheats. Automatic ignition with pilot light and lighter.

MAGNUS®

209

Fry-tops
Fry-tops

Fry-top a gás monobloco, placa lisa 830x705 mm, móvel com portas
Gas fry-top, smooth plate 830x705 mm, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Potência total / Total power 18 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.903 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1418 / 1398 g/h

Peso / Weight 190 kg

MGFTA911L (cód. 1129.220.002)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. Pés reguláveis de 150-
200 mm em aço inox. Cuba GN 1/2 para a recolha de gorduras.

• Superfície de confeção com 2 zonas de aquecimento separadas. 
Placa com espessura 15 mm, soldada à superfície de trabalho com 
orifício para drenagem de gorduras.

• Superfície de trabalho estampada em aço inox com 2 mm de 
espessura para uma eficiente recolha de líquidos.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Queimador cromado com chama auto-estabilizadora. Ignição 

automática. Regulação da temperatura através de termóstato com 
sistema de segurança que interrompe a passagem do gás em caso 
de extinção de chama; chama/piloto lateral.

• Body in stainless steel AISI 304. Height adjustable feet (150-200 mm) 
in stainless steel. GN 1/2 Vat for the collection of liquid fat.

• Cooking zone with 2 separate heating areas. 15 mm thick plate, 
welded onto the working surface and equipped with a drainage 
whole for liquid fat.

• Stamped working surface in 2 mm thick stainless steel.
• Easy frontal access to all functional components.
• Chromed burner with self-stabilizing flame. Automatic ignition. 

Temperature regulation with thermostat with safety system that 
interrupts the gas supply in case the flame extinguishes. Lateral 
pilot light.

MAGNUS®
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Opções fry-top a gás - MGFTA911 / Gas fry-top optionals - MGFTA911

cód. 1129.220.003 MGFTA911L CRD
Fry-top a gás monobloco com placa lisa cromoduro 830x705 mm, móvel com portas
Gas fry-top with chromed smooth plate 830x705 mm, free standing on closed stand

cód. 1129.220.004 MGFTA911R
Fry-top a gás monobloco com placa canelada 830x705mm, móvel com portas
Gas fry-top with grooved plate 830x705 mm, free standing on closed stand

cód. 1129.220.005 MGFTA911LR
Fry-top a gás monobloco com placa 2/3 lisa, 1/3 canelada (830x705mm), móvel com portas
Gas fry-top with 2/3 smooth plate, 1/3 grooved plate (830x705 mm), free standing on closed stand

Fry-top elétrico monobloco, placa lisa 830x705 mm, móvel com portas
Electric fry-top, smooth plate 830x705 mm, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Potência total / Total power 12 kW

Peso / Weight 190 kg

MEFTA911L (cód. 1129.220.007)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. 
• Pés reguláveis de 150-200 mm em aço inox. 
• Cuba GN 1/2 para a recolha de gorduras.
• Superfície de confeção com 2 zonas de aquecimento separadas. 

Placa com espessura 15 mm, soldada à superfície de trabalho com 
orifício para drenagem de gorduras.

• Superfície de trabalho estampada em aço inox com 2 mm de 
espessura para uma eficiente recolha de líquidos.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Resistências em aço inox com termóstato de segurança contra 

sobreaquecimento.

• Body in stainless steel AISI 304. 
• Height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• GN 1/2 Vat for the collection of liquid fat.
• Cooking zone with 2 separate heating areas. 15 mm thick plate, 

welded onto the working surface and equipped with a drainage 
whole for liquid fat.

• Stamped working surface in 2 mm thick stainless steel.
• Easy frontal access to all functional components.
• Stainless steel heating elements with safety thermostat against 

overheating.

MAGNUS®

400V

Opções fry-top elétrico - MEFTA911 / Electric fry-top optionals - MEFTA911

cód. 1129.220.008 MEFTA911L CRD
Fry-top elétrico monobloco com placa lisa cromoduro 830x705 mm, móvel com portas
Electric fry-top with chromed smooth plate 830x705 mm, free standing on closed stand

cód. 1129.220.009 MEFTA911R
Fry-top elétrico monobloco com placa canelada 830x705 mm, móvel com portas
Electric fry-top with grooved plate 830x705 mm, free standing on closed stand

cód. 1129.220.010 MEFTA911LR
Fry-top elétrico monobloco com placa 2/3 lisa e 1/3 canelada (830x705 mm), móvel com portas
Electric fry-top with 2/3 smooth plate and 1/3 grooved plate (830x705 mm), free standing on closed 
stand
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Fritadeiras
Fryers

Fritadeira a gás monobloco 18 l, móvel com porta
Gas fryer 18 l, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 675x1100x850 mm

Potência total / Total power 15.2 kW

Capacidade cuba / Tank capacity 18 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.607 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1198 / 1180 g/h

Peso / Weight 120 kg

Fritadeira a gás monobloco 18+18 l, móvel com porta
Gas fryer 18+18 l, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1125x1100x850 mm

Potência total / Total power 30.4 kW

Capacidade cuba / Tank capacity 18 + 18 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3.214 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2395 / 2360 g/h

Peso / Weight 195 kg

MGF411 (cód. 1188.220.001)

MGF911 (cód. 1188.220.002)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. 
• Pés reguláveis de 150-200 mm em aço inox. Cuba de grande 

dimensão com cantos arredondados em aço inox 304.
• Superfície de trabalho estampada em aço inox 304 com 2 mm de 

espessura.
• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Queimadores de alto rendimento em ferro fundido. Regulação da 

temperatura de 95º-195º C.
• Equipada com termóstato de regulação de temperatura e 

termóstato de segurança para prevenir o sobreaquecimento do 
óleo. Sistema de segurança que interrompe a passagem do gás em 
caso de extinção de chama.

• Equipada com 1 cesto em aço cromado com pega atérmica.

• Equipada com 2 cestos em aço cromado com pega atérmica. 
• Restantes características técnicas iguais ao modelo MGF411.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• Stamped working surface in 2 mm thick stainless steel 304.
• Easy frontal access to all functional components.
• High power burner in cast iron. Temperature regulation from 95-

195ºC
• With thermostat for temperature regulation and safety thermostat 

against overheating of the fat. Safety system that interrupts the gas 
supply in case the flame extinguishes.

• Supplied with 1 basket in chromed steel with heat insulated handle.

• Supplied with 2 baskets in chromed steel with heat insulated 
handle.

• Other technical characteristics similar to the MGF411 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

215

215
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Cozedor de pasta a gás monobloco 40 l, móvel com porta
Gas pasta cooker 40 l, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 675x1100x850 mm

Potência total / Total power 14 kW

Capacidade cuba / Tank capacity 40 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.480 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1103 / 1087 g/h

Peso / Weight 140 kg

MGC411 (cód. 1187.220.001)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. Pés reguláveis de 150-
200 mm em aço inox. Superfície de cozedura estampada em aço 
inox AISI 304 com 2mm de espessura.

• Fácil acesso frontal a todos componentes funcionais.
• Cuba de grande dimensão em aço inox AISI 316 com grelha para 

drenagem do cesto e dispositivo para a recolha do amido. 
• Válvula com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 

do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva  e 
chama/piloto lateral. Ignição automática com isqueiro.

• Equipado com termóstato de segurança que impede que a cuba 
fique sem água.

• Body in stainless steel AISI 304. Height adjustable feet (150-200 mm) 
in stainless steel. Stamped cooking surface in 2 mm stainless steel 
AISI 304. Easy frontal access to all functional components.

• Stainless steel height adjustable feet (150-200 mm).
• High capacity vat in stainless steel AISI 306 with griddle for drainage 

of the basket and device for collecting starch.
• Valve with safety system that interrupts the gas supply in case the 

flame extinguishes or overheats. Lateral pilot light.
• Automatic ignition with lighter.
• Equipped with safety thermostat that interrupts the functioning 

when the vat is emty.

MAGNUS®

216

Fritadeira elétrica monobloco 18 l, móvel com portas
Electric fryer 18 l, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 450x1100x850 mm

Potência total / Total power 16 kW

Capacidade cuba  / Tank capacity 18 l

Peso / Weight 80 kg

MEF411 (cód. 1188.220.003)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. Pés reguláveis de 
150-200 mm em aço inox. Cuba de grande dimensão com cantos 
arredondados em aço inox 304.

• Superfície de trabalho estampada em aço inox 304 com 2 mm de 
espessura.

• Fácil acesso frontal a todos os componentes funcionais.
• Resistências em aço «incoloy», eleváveis para uma perfeita limpeza.
• Regulação da temperatura de 95º-195ºC com sinalização luminosa 

de funcionamento.
• Equipada com termóstato de segurança para prevenir o 

sobreaquecimento do óleo.
• Equipada com 1 cesto em aço cromado com pega atérmica.

• Body in stainless steel AISI 304.
• Height adjustable feet (150-200 mm) in stainless steel.
• High capacity vat with rounded corners in stainless steel 304.
• Stamped working surface in 2 mm thick stainless steel 304.
• Easy frontal access to all functional components.
• Heating elements in «incoloy» with tilting mechanism for an easy 

cleaning.
• Temperature regulation with 95-195ºC with signal light for activity.
• With thermostat for temperature regulation and safety thermostat 

against overheating of the fat.
• Supplied with 1 basket in chromed steel with heat insulated handle.

MAGNUS®

400V

Opcionais para fritadeiras / Optionals for fryers

cód. 91113.220. 174254 Cesto 1/1, 270x360x130 mm  / Basket 1/1, 270x360x130 mm

cód. 91113.220. 174251 Cesto 1/2, 130x360x130 mm / Basket 1/2 bowl, 130x360x130 mm

Cozedores de pasta
Pasta cookers
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400V

Cozedor de pasta a gás monobloco 40+40 l, móvel com porta
Gas pasta cooker 40+40 l, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1125x1100x850 mm

Potência total / Total power 28 kW

Capacidade cuba / Tank capacity 40 + 40 l

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.960 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2206 / 2174 g/h

Peso / Weight 192 kg

Cozedor de pasta elétrico monobloco 40 l, móvel com porta
Electric pasta cooker 40 l, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 450x1100x850 mm

Potência total / Total power 9 kW

Capacidade cuba / Tank capacity 40 l

Peso / Weight 115 kg

MGC911 (cód. 1187.220.002)

MEC411 (cód. 1187.220.003)

• Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304. Pés reguláveis de 150-
200 mm em aço inox. Superfície de cozedura estampada em aço 
inox AISI 304 com 2mm de espessura.

• Fácil acesso frontal a todos componentes funcionais.
• Cuba de grande dimensão em aço inox AISI 316 com grelha para 

drenagem do cesto e dispositivo para a recolha do amido. 
• Válvula com sistema de segurança que interrompe o fornecimento 

do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva  e 
chama/piloto lateral. Ignição automática com isqueiro.

• Equipado com termóstato de segurança que impede que a cuba 
fique sem água.

• Resistências elétricas em aço inox incoloy.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo MGC911.

• Body in stainless steel AISI 304. Height adjustable feet (150-200 mm) 
in stainless steel. Stamped cooking surface in 2 mm stainless steel 
AISI 304. Easy frontal access to all functional components.

• Stainless steel height adjustable feet (150-200 mm).
• High capacity vat in stainless steel AISI 306 with griddle for drainage 

of the basket and device for collecting starch.
• Valve with safety system that interrupts the gas supply in case the 

flame extinguishes or overheats. Lateral pilot light.
• Automatic ignition with lighter.
• Equipped with safety thermostat that interrupts the functioning 

when the vat is emty.

• Electric heating elements made of incoloy stainless steel.
• Other technical characteristics similar to the MGC911 model.

MAGNUS®

MAGNUS®

Opcionais: Cestos para cozedores de pasta  / Optionals: Baskets for pasta cookers

cód. 91142.220.002 MA770049 Cesto, 145x290x215 mm / Basket, 145x290x215 mm

cód. 91142.220.006 MA770050 Cesto, 490x290x215 mm / Basket, 490x290x215 mm

cód. 91142.220.008 MA800104 Cesto 160x290x215 mm / Basket, 160x290x215 mm

cód. 91142.220.009 MA800105 Cesto 240x290x215 mm / Basket, 240x290x215 mm

cód. 91142.220.010 MA800108 Cesto Ø 145x200 mm / Basket Ø 145x200 mm

cód. 91142.220.012 MB800003 Cesto com pega à direita, 145x160x215 mm / Basket with handle on the right, 145x160x215 mm

cód. 91142.220.013 MB800004 Cesto com pega à esquerda, 145x160x215 mm / Basket with handle on the left, 145x160x215 mm

cód. 91142.220.001 MB800007 Cesto, 330x290x215 mm / Basket, 330x290x215 mm

MA770049 MA800105 MA770050 MA800108
MB800003
MB800004

MA800104
MA770049

MA800104
MB800007
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230V

Banho-maria elétrico monobloco GN 4/3, móvel com porta
Electric bain-marie GN 4/3, free standing on closed stand

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 450x1100x850 mm

Potência total / Total power 2.5 kW

Dimensões da cuba  / Tank dimensions 310x690x160 mm

Peso / Weight 115 kg

MEBMA411 (cód. 1164.220.001)

• Estrutura externa e cuba GN4/3 (altura 150 mm) em aço inoxidável 
AISI 304 de grande espessura.

• Pés em aço inox reguláveis em altura de 150-200 mm.
• Resistências elétricas blindadas em aço inox «incoloy»; temperatura 

regulável; indicador luminoso de funcionamento.
• Válvula de drenagem da água com sistema de segurança.
• Fornecido sem containers GN.

• Thick stainless steel body and GN 4/3 container (150 mm height).
• Height-adjustable feet from 150-200 mm in stainless steel.
• Electric heating elements in stainless steel incoloy. Adjustable 

temperature. Signal light for activity.
• Water drain valve with safety system.
• Supplied without GN containers.

MAGNUS®

294

Banhos-maria
Bain-maries

Elementos neutros
Neutral worktops

Elemento neutro monobloco, 225 mm
Neutral worktop, 225 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 225x1100x850 mm

Peso / Weight 45 kg

MNA211 (cód. 1189.220.001) MAGNUS®

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304. • Body in stainless steel AISI 304.
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Elemento neutro monobloco com coluna de água, 225 mm
Neutral worktop with water column , 225 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 225x1100x850 mm

Peso / Weight 45 kg

Elemento neutro monobloco,450 mm
Neutral worktop, 450 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 450x1100x850 mm

Peso / Weight 65 kg

Elemento neutro monobloco,900 mm
Neutral worktop,900 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 900x1100x850 mm

Peso / Weight 130 kg

MNA211W (cód. 1189.220.002)

MNA411 (cód. 1189.220.003)

MNA911 (cód. 1189.220.004)

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304.

• Estrutura passante em aço inoxidável AISI 304.

• Estrutura passante em aço inoxidável AISI 304.

• Structure made of stainless steel AISI 304.

• Pass through structure made of stainless steel AISI 304.

• Pass through structure made of stainless steel AISI 304.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

imagem
em breve!

cozinhar
a 360º
com a nova
cozinha
central
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Opcionais adicionais / Additional optionals

cód. 1190.220.196 MA110005
Terminal para monobloco (um lado)
Terminal panel (1 side)

cód. 1190.220. MA110007
Coluna  de água
Water tap

cód. 1190.220.165 MA990040
Corrimão para pratos, 450x75x55 mm
Handrail for dishes, 450x75x55 mm

cód. 1190.220.166 MA990041
Corrimão para  pratos, 900x75x55 mm
Handrail for dishes, 900x75x55mm

cód. 1190.220.167 MA990042
Corrimão para pratos, 1350x75x55mm
Handrail for dishes, 1350x75x55mm

cód. 1190.220.168 MA990043
Corrimão para pratos, 1800x75x55mm
Handrail for dishes, 1800x75x55mm

cód. 1190.220.169 MA990044
Corrimão para pratos, 2250x75x55mm
Handrail for dishes, 2250x75x55mm

cód. 1190.220.170 MA990045
Corrimão para pratos, 2700x75x55mm
Handrail for dishes, 2700x75x55mm

cód. 1190.220. MA990089
Rodas giratórias em aço inoxidável com travão, Ø 125 mm
Stainless steel swivel caster with brake, Ø 125 mm

cód. 1190.220. MA990090
Rodas giratórias em aço inoxidável, Ø 125 mm
Stainless steel swivel caster, Ø 125 mm

cód. 1190.220.179 MA990094
Rodapé frontal, 450x140x20 mm
Front plinth, 450x140x20 mm

cód. 1190.220.199 MA110002
Rodapé frontal, 675x140x20 mm
Front plinth, 675x140x20 mm

cód. 1190.220.180 MA990095
Rodapé frontal, 900x140x20 mm
Front plinth, 900x140x20 mm

cód. 1190.220.197 MA110004
Rodapé frontal, 1125x140x20 mm
Front plinth, 1125x140x20 mm

cód. 1190.220.181 MA990096
Rodapé frontal, 1350x140x20 mm
Front plinth, 1350x140x20 mm

cód. 1190.220.198 MA110006
Rodapé frontal, 1575x140x20 mm
Front plinth, 1575x140x20 mm

cód. 1190.220.182 MA990097
Rodapé frontal, 1800x140x20 mm
Front plinth, 1800x140x20 mm

cód. 1190.220.200 MA110009
Rodapé direito/esquerdo, 800x140x20 mm
Right/left plinth, 800x140x20 mm

Opcionais
Optionals

Sugestão:
Dê-nos a planta do seu espaço, temos 
todo o gosto em idealizar a sua 
cozinha MAGNUS® 1100.

Suggestion:
Show us the plant of your space – it is 
our pleasure to draw your MAGNUS® 
1100 kitchen.
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Equipamentos de grande 
capacidade

High performance 
equipments

• Aquecimento direto e superfície de cozedura de 63 dm2.
• Inclinação manual, torneira de carga da água na cuba.
• Regulação da temperatura - máximo até 300 ºC.
• Espessura de 12 mm para fundo da cuba em ferro e de 10 mm em aço inoxidável.

• Direct heating and working surface of 63 dm2.
• Manual tilting, water charge tap.
• Maximum temperature 300 ºC.
• Vat with 12 mm thick iron bottom and 10 mm for stainless steel bottom.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Alimentação
Supply

Capacidade
Capacity

Fundo cuba
Bottom type

1116.379.002 BM 1 G 120 1200x900x900 mm 30 kW Gás / Gas 120 l Fe 360

1116.379.006 BM 1 G 120 I 1200x900x900 mm 30 kW Gás / Gas 120 l AISI 304

1116.379.003 BM 1 G 150 1200x900x950 mm 30 kW Gás / Gas 150 l Fe 360

1116.379. BM 1 G 150 I 1200x900x950 mm 30 kW Gás / Gas 150 l AISI 304

1116.379.001 BM 1 E 120 1200x900x900 mm 14.8 kW 400V/3/50Hz 120 l Fe 360

1116.379. BM 1 E 120 I 1200x900x900 mm 14.8 kW 400V/3/50Hz 120 l AISI 304

1116.379. BM 1 E 150 1200x900x950 mm 14.8 kW 400V/3/50Hz 150 l Fe 360

1116.379. BM 1 E 150 I 1200x900x950 mm 14.8 kW 400V/3/50Hz 150 l AISI 304

Opcionais / Optionals

1 BAS0030 Elevação motorizada da cuba + isqueiro elétrico para modelos a gás / Motorised tilting + electric ignition for gas models

1 BAS0031 Elevação motorizada da cuba para modelos elétricos / Motorised tilting for electric models

Braseiras basculantes de aquecimento direto
Tilting braising pans with direct heating

Sugestão:  
Versão com controlo eletrónico e sistema de 
levantamento dos cestos disponíveis sob consulta.

Suggestion: 
Version with electronic control and raising system for 
the baskets, available on demand.
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Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Alimentação
Supply

Capacidade
Capacity

Autoclave (bar)
Autoclave (bar)

1 PM 8 DG 200 800x900x950 mm 32 kW Gás / Gas 198 l -

1 PM 8 DG 200 A 800x900x950 mm 32 kW Gás / Gas 198 l 0.05 bar

1 PM 1 DG 200 1000x1150x900 mm 34.5 kW Gás / Gas 230 l -

1 PM 1 DG 200 A 1000x1150x900 mm 34.5 kW Gás / Gas 230 l 0.05 bar

1 PM 1 DG 300 1150x1300x900 mm 48 kW Gás / Gas 362 l -

1 PM 1 DG 300 A 1150x1300x900 mm 48 kW Gás / Gas 362 l 0.05 bar

1 PM 1 DG 500 1150x1300x1050 mm 58 kW Gás / Gas 496 l -

1 PM 1 DG 500 A 1150x1300x1050 mm 58 kW Gás / Gas 496 l 0.05 bar

1 PM 8 DE 100 800x900x900 mm 13 kW 400V/3/50Hz 100 l -

1 PM 8 DE 100 A 800x900x900 mm 13 kW 400V/3/50Hz 100 l 0.05 bar

1 PM 8 DE 150 800x900x900 mm 13 kW 400V/3/50Hz 150 l -

1 PM 8 DE 150 A 800x900x900 mm 13 kW 400V/3/50Hz 150 l 0.05 bar

Marmitas de aquecimento direto / Boiling pans with direct heating

• Construção em aço inoxidável e torneira misturadora de carga da água na cuba.
• Versão com controlo eletrónico e basculante disponível sob consulta (easypan®).
• Versão eletromecânica e basculante disponível sob consulta (easybaskett®).
• Marmitas cilíndricas disponíveis sob consulta (Easypan®).

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Alimentação
Supply

Capacidade
Capacity

Fundo cuba
Bottom type

1 BM 1G 160 I 1600x900x900 mm 42 kW Gás / Gas 162 l AISI 304

1 BM 1G 200 I 1600x900x950 mm 42 kW Gás / Gas 205 l AISI 304

1 BM 1E 160 I 1600x900x900 mm 24.8 kW 400V/3/50Hz 162 l AISI 304

1 BM 1E 200 I 1600x900x950 mm 24.8 kW 400V/3/50Hz 205 l AISI 304

Opcionais / Optionals

1 BAS0040 Elevação motorizada da cuba + isqueiro elétrico para modelos a gás / Motorised tilting + electric ignition for gas models

1 BAS0041 Elevação motorizada da cuba para modelos elétricos / Motorised tilting for electric models

• Superfície de cozedura de 85 dm2.
• Inclinação manual, torneira de carga da água na cuba.
• Regulação da temperatura - máximo até 300 ºC.
• Cuba em aço inoxidável de espessura 15 mm.

• Working surface of 85 dm2.
• Manual tilting, pan water filling tap.
• Maximum temperature 300 ºC.
• Stainless steel bottom vat with thickness of 15 min.

Braseiras basculantes de aquecimento direto
Tilting braising pans with direct heating

• Stainless steel construction and mixing tap to fill water in cooking pan.
• Version with electronic control and tilting, available on demand (easypan®).
• Electromechanical and tilting version, available on demand (easybaskett®).
• Cylindrical boiling pans, available on demand (Easypan®).
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Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Alimentação
Supply

Capacidade
Capacity

Autoclave
Autoclave

1115.379.003 PM 1 IG 200 1000x1150x900 mm 34.5 kW Gás / Gas 220 l -

1115.379.010 PM 1 IG 200 A 1000x1150x900 mm 34.5 kW Gás / Gas 220 l 0.05 bar

1115.379.002 PM 1 IG 300 1150x1300x900 mm 48 kW Gás / Gas 342 l -

1115.379. PM 1 IG 300 A 1150x1300x900 mm 48 kW Gás / Gas 342 l 0.05 bar

1115.379. PM 1 IG 500 1150x1300x1050 mm 58 kW Gás / Gas 480 l -

1115.379.009 PM 1 IG 500 A 1150x1300x1050 mm 58 kW Gás / Gas 480 l 0.05 bar

1115.379. PM 1 IE 200 1000x1150x900 mm 32 kW 400V/3/50Hz 220 l -

1115.379. PM 1 IE 200 A 1000x1150x900 mm 32 kW 400V/3/50Hz 220 l 0.05 bar

1115.379. PM 1 IE 300 1150x1300x900 mm 36 kW 400V/3/50Hz 325 l -

1115.379. PM 1 IE 300 A 1150x1300x900 mm 36 kW 400V/3/50Hz 325 l 0.05 bar

1115.379. PM 1 IE 500 1150x1300x1050 mm 36 kW 400V/3/50Hz 480 l -

1115.379. PM 1 IE 500 A 1150x1300x1050 mm 36 kW 400V/3/50Hz 480 l 0.05 bar

Marmitas de aquecimento indireto / Boiling pans with indirect heating
• Aquecimento indireto com pressão na parede dupla de 0.5 bar.
• Temperatura máxima até 105 ºC.
• Construção em aço inoxidável e torneira misturadora de carga da água na cuba.
• Versão com controlo eletrónico e basculante disponível sob consulta (easypan®).
• Versão eletromecânica e basculante disponível sob consulta (easybaskett®).
• Marmitas cilíndricas disponível sob consulta (Easypan®).

• Indirect heating with double jacket pressure 0.5 bar 
• Maximum temperature 105 ºC.
• Stainless steel construction and mixing tap to fill water in cooking pan.
• Version with electronic control and tilting, available on demand. (easypan®).
• Electromechanical and tilting version, available on demand (easybaskett®).
• Cylindrical Easypan® boiling pans, available on demand.

baskett®

• Marmitas basculantes com controlo electrónico.
• Fabricação em aço inoxidável AISI 304, cuba de AISI 316, dispositivo 

de inclinação motorizado, carga automática da parede dupla, 
carga de água na cuba mediante dosagem volumétrica. Controlo 
da temperatura através da sonda da cuba. Tampa de parede dupla. 
Temperatura de exercício 20-105ºC.

• Electronic tilting kettles.
• AISI 304 stainless steel structure, pan made from AISI 316, motorised 

tilting, automatic jacket water filling, pan water filling by means of a 
volume measuring device. Temperature control by means of probe 
mounted inside pan double lid. Working temperature 20-105ºC.

easybaskett®

• Marmitas basculantes.
• Fabricação em aço inoxidável, dispositivo de inclinação motorizado 

de série, torneira misturadora de carga de água na cuba. 
Temperatura máxima de 105ºC. Versões indiretas com pressão na 
parede dupla de 0.5 bar.

• Tilting pans.
• Stainless steel construction, motorised tilting, mixing tap to fill 

water in cooking pan. Maximum temperature 105ºC. Double jacket 
pressure 0.5 bar in indirect version.
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easypan®

• Marmitas fixas cilíndricas.
• Fabricação em aço inoxidável, torneira misturadora de carga da 

água na cuba. Versões indiretas com pressão na parede dupla de 0.5 
bar. Versões autoclaves com pressã na cuba 0,05 bar. Temperatura 
máxima 105ºC. 

• Fixed cilyndrical pans.
• Stainless steel construction, mixing tap to fill water in cooking 

pan, Maximum temperature 105ºC. Double jacket pressure 0.5 bar 
indirect version.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Alimentação
Supply

Capacidade
Capacity

Tipo de alimentação
Supply type

1115.379. PM 9 DG 170 GN 1000x900x900 mm 30 kW Gás / Gas 170 l Direto/ Direct

1115.379. PM 9 IG 170 GN 1000x900x900 mm 30 kW Gás / Gas 170 l Indireto/ Indirect

1115.379. PM 9 IE 170 GN 1000x900x900 mm 24 kW 400V/3/50Hz 170 l Indireto/ Indirect

Marmitas fixas gastronorm / Fixed boiling pans gastronorm
• Fabricação em aço inoxidável. 
• Cuba em AISI 316 (3 mm de espessura).
• Torneira misturadora de carga da água na cuba.
• Temperatura máxima de 105º C.
• Versões indiretas com pressão na parede dupla de 0.5º C.
• Outras capacidades sob consulta.

• Stainless steel construction.
• Cooking vat in AISI 316 (3 mm thick).
• Mixing tap to fill water in cooking pan.
• Maximum temperature 105º C.
• Double jacket pressure 0.5 bar in indirect version.
• Others capacities available on demand.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Alimentação
Supply

Capacidade
Capacity

Tipo de alimentação
Supply type

1115.379. PF DG 150 1050x950x900 mm 21 kW Gás/Gas 150 l Direto/ Direct

1115.379. PF DG 150 A 1050x950x900 mm 21 kW Gás/Gas 150 l Direto/ Direct

1115.379. PF DG 200 1205x1130x900 mm 34.5 kW Gás/Gas 230 l Direto/ Direct

1115.379. PF DG 200 A 1205x1130x900 mm 34.5 kW Gás/Gas 230 l Direto/ Direct

1115.379. PF IG 150 1050x950x900 mm 21 kW Gás/Gas 150 l Indireto/ Indirect

1115.379. PF IG 150 A 1050x950x900 mm 21 kW Gás/Gas 150 l Indireto/ Indirect

1115.379. PF IG 200 1205x1130x900 mm 34.5 kW Gás/Gas 220 l Indireto/ Indirect

1115.379. PF IG 200 A 1205x1130x900 mm 34.5 kW Gás/Gas 220 l Indireto/ Indirect

1115.379. PF IE 150 1050x850x900 mm 18 kW 400V/3/50-60Hz 150 l Indireto/ Indirect

1115.379. PF IE 150 A 1050x850x900 mm 18 kW 400V/3/50-60Hz 150 l Indireto/ Indirect

1115.379. PF IE 200 1205x1000x900 mm 32 kW 400V/3/50-60Hz 220 l Indireto/ Indirect

1115.379. PF IE 200 A 1205x1000x900 mm 32 kW 400V/3/50-60Hz 220 l Indireto/ Indirect

Marmitas com controlo eletrónico / Electronic control boiling pans
• Gama de 48 modelos de marmitas fixas com controlo eletrónico, com possibilidade 

de instalar “sondas de amostra”, ideais para cozinhar com água e para pasteurizar 
alimentos e recipientes.

• Outras capacidades sob consulta.

• A range of 48 models of electronically controlled stationary pans, with the option of 
having “probes” ideal for cooking in water and for pasteurising foods and jars.

• Others capacities available on demand.

A= autoclave (0.05 bar)
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Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Alimentação
Supply

Capacidade
Capacity

Cuba
Pans

1 FAGM 070 1000x900x900 mm 47 kW Gas/ Gás 70 l 1

1 FAGT 070 DX 1800x900x900 mm 47 kW Gas/ Gás 70 l 1

1 FAGT 070 SX 1800x900x900 mm 47 kW Gas/ Gás 70 l 1

1 FAEM 070 1000x900x900 mm 36 kW 400V/3/50-60Hz 70 l 1

1 FAET 070 DX 1800x900x900 mm 36 kW 400V/3/50-60Hz 70 l 1

1 FAET 070 SX 1800x900x900 mm 36 kW 400V/3/50-60Hz 70 l 1

Fritadeiras automáticas
Automatic fryers
• Fritadeira automática com regulação da temperatura dos intervalos de cozedura. Disponível com cuba única 

ou dupla com capacidade de 70 litros.
• Os modelos FAGT 070 SX, FAET 070 SX com carro 3x2/1GN à esquerda (containers não incluídos).
• Os modelos FAGT 070 DX, FAET 070 DX, com carro 3x2/1GN à direita (containers não incluídos).

• Automatic fryer fitted with temperature control for specific cooking times. Available with single or twin-tank 
with 70 litres capacity.

• The models FAGT 070 SX, FAET 070 SX with 3x2/1GN trolley on left (containers not included).
• The models FAGT 070 DX, FAET 070 DX, with 3x2/1GN trolley on right (containers not included).

Foto/Picture of mod. FAET 070DX Foto/Picture of mod. FAGM 070 - FAEM 070

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Alimentação
Supply

Capacidade
Capacity

1115.379. CPE 080 M 1000x715x940 mm 16.6 kW 400V/3/50-60Hz 80 l

Marmita basculante com controlo eletrónico 
Electronic tilting boiling pan
• Estrutura em aço inoxidável AISI 304, cuba em AISI 316. Dispositivo de inclinação 

motorizado, controlo de temperatura através da sonda da cuba. Pressão da parede 
dupla de 1.5 bar.

• Versão com mixer.

• AISI 304 stainless steel structure, pan made from AISI 316. Motorised tilting, jacket 
close circuit, temperature control by means of probe mounted inside pan. Double 
jacket pressure 1.5 bar.

• Stirrer version.
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Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Alimentação
Supply

Capacidade
Capacity

1 CBTE 070 1000x715x940 mm 9.6 kW 400V/3/50-60Hz 70 l

1 CBTG 070 1000x830x940 mm 13.5 kW Gás/ Gas 70 l

Cozedores de aquecimento direto
Cookers with direct heating

• Cozedores com aquecimento direto e misturador incorporado ideais para grandes 
restaurantes e para produção alimentar, infinita versatilidade e de pequena 
dimensão.

• Cookers with direct heating and incorporated mixer ideal for large catering 
companies and food manufacteurs. Infinite versatility in compact dimensions.

multicooker®

• Cozedores automáticos para cozinhar com água em ciclos 
contínuos, para imersão temporizada de cestas, opção “cook & chill”.

• Automatic cookers, water based for continuous cooking, imersion 
basket timer, “cook & chill”.
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Fornos micro-ondas
Microwave ovens

Forno de micro-ondas semiprofissional, 25 l
Semiprofessional microwave oven, 25 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 513x430x307 mm

Câmara / Chamber 328x368x206 mm

Potência micro-ondas / Microwave output power 0.9 kW

Potência grill / Grill output power 1 kW

Potência absorvida / Input power 1.45 kW

Capacidade / Capacity 25 l

Peso / Weight 16 kg

Forno de micro-ondas profissional, 25 l
Professional microwave oven, 25 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 511x432x311 mm

Câmara / Chamber 327x346x200 mm

Potência output / Output power 1 kW

Potência absorvida / Input power 1.5 kW

Capacidade / Capacity 25 l

Peso / Weight 14.7 kg

MW 25.9 Easy (cód. 1165.777.001)

MW 25.10 (cód. 1165.777.002)

• Carroçaria e câmara em aço inoxidável.
• Porta de vidro.
• Prato de vidro rotativo de Ø 315 mm.
• Micro-onda com 5 níveis de potência.
• Display digital.
• Relógio digital.
• Temporizador (95 minutos).
• Função descongelação.
• Cozedura rápida.
• Sinal sonoro de fim de cozedura.

• Carroçaria em aço inoxidável.
• Câmara em aço inoxidável selada com acabamento cerâmico.
• 3 Fases cozedura.
• 10 Níveis de potência.
• Painel de controlo com touchpad: Iniciar/pausa, parar/reset, 

potência (micro-ondas), ventilador, relógio/AM/PM, adicionar 
30 segundos, ajustamento do aviso sonoro de fim de ciclo, 
configuração até 100 programas.

• Temporizador (60 minutos).
• Função descongelação.
• Magnétron: 1.
• Ecrã LED.
• Filtro removível.

• Body and chamber made in stainless steel.
• Glass door.
• Glass turntable plate of Ø 315 mm.
• Microwave with 5 power levels.
• Digital display.
• Digital clock.
• Cooking timer (95 minutes).
• Defrost function.
• Express cooking.
• End cooking signal.

• Body made in stainless steel.
• Stainless steel chamber with sealed-in ceramic finish.
• 3- Cooking stage.
• 10- Power levels.
• Touchpad control panel: start/pause, stop/clear, power (microwave), 

vent fan, clock/AM/PM, add 30 seconds, adjustable end of cycle, 100 
programs setting.

• Timer (60 min. entry).
• Defrost function.
• Magnetron: 1.
• LED display.
• Removable filter.

MAGNUS®

230V

230V

NTS Japan
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Forno de micro-ondas profissional, 34 l
Professional microwave oven, 34 l

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 553x488x343 mm

Câmara / Chamber 370x385x230 mm

Potência output / Output power 1.4 kW

Potência absorvida / Input power 1.9 kW

Capacidade / Capacity 34 l

Peso / Weight 20.2 kg

Forno de micro-ondas profissional, 34 l
Professional microwave oven, 34 l

Dimensões (LPA) / Dimensiones (LCA) 574x528x368        mm

Câmara / Cámara 360x408x224 mm

Potência output / Output power 2.1 kW

Potência absorvida / Input power 3.2 kW

Capacidade / Capacity 34 l

Peso / Weight 32.3 kg

MW 34.14 (cód. 1165.777.003)

MW 34.21 (cód. 1165.777.004)

• Carroçaria em aço inoxidável.
• Câmara em aço inoxidável selada com acabamento cerâmico.
• 3 Fases cozedura.
• 10 Níveis de potência.
• Painel de controlo com touchpad: Iniciar/pausa, parar/reset, 

potência (micro-ondas), ventilador, relógio/AM/PM, adicionar 
30 segundos, ajustamento do aviso sonoro de fim de ciclo, 
configuração até 100 programas.

• Temporizador (60 minutos).
• Função descongelação.
• Magnétron: 1.
• Ecrã LED.
• Filtro removível.

• Carroçaria em aço inoxidável.
• Câmara em aço inoxidável selada com acabamento cerâmico.
• 3 Fases cozedura.
• 10 Níveis de potência.
• Painel de controlo com touchpad: Iniciar/pausa, parar/reset, 

potência (micro-ondas), ventilador, relógio/AM/PM, adicionar 
30 segundos, ajustamento do aviso sonoro de fim de ciclo, 
configuração até 100 programas.

• Temporizador (60 minutos).
• Função descongelação.
• Magnétron: 2.
• Ecrã LED.
• Filtro removível.

• Body made in stainless steel.
• Stainless steel chamber with sealed-in ceramic finish.
• 3- Cooking stage.
• 10- Power levels.
• Touchpad control panel: start/pause, stop/clear, power (microwave), 

vent fan, clock/AM/PM, add 30 seconds, adjustable end of cycle, 100 
programs setting.

• Timer (60 min. entry).
• Defrost function.
• Magnetron: 1.
• LED display.
• Removable filter.

• Body made in stainless steel.
• Stainless steel chamber with sealed-in ceramic finish.
• 3- Cooking stage.
• 10- Power levels.
• Touchpad control panel: start/pause, stop/clear, power (microwave), 

vent fan, clock/AM/PM, add 30 seconds, adjustable end of cycle, 100 
programs setting.

• Timer (60 min. entry).
• Defrost function.
• Magnetron: 2.
• LED display.
• Removable filter.

MAGNUS®

MAGNUS®

230V

230V
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Forno elétrico SNACK para tabuleiros 433x333 mm
SNACK electric oven for trays 433x333 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 557x585x568 mm

Potência / Power 2.8 kW

Capacidade / Capacity 4x (433x333) mm

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 34 kg

E443 (cód. 1100.492.009)

• Forno convetor com 2 ventiladores para circulação do ar interno.
• Temperatura regulável de 10 a 280 ºC.
• Timer de 1 a 120 minutos.
• Carroçaria e câmara em aço inoxidável.
• Vedante da porta removível para uma fácil e total limpeza.
• Perfeito isolamento térmico com porta em vidro duplo.
• Fornecido com 1 grelha de 433x333 mm.

• Convection oven with 2 ventilators for the circulation of hot air in 
the chamber.

• Adjustable temperature from 10-280ºC.
• Timer 1-120 minutes.
• Body and chamber in stainless steel.
• Removable gasket around the door for simple and throughout 

cleaning.
• Perfect thermic insulation with double glass door.
• Supplied with 1 grid 433x333 mm.

MAGNUS®

Fornos snack
Snack ovens

230V

Opcional  / Optional

cód. 1190.252.002 Tabuleiro inox, 433x333 mm / Stainless steel tray, 433x333 mm

Forno elétrico SNACK com humidificação para tabuleiros 433x333 mm
SNACK electric oven with humidifier for trays 433x333 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 557x585x568 mm

Potência / Power 3.3 kW

Capacidade / Capacity 4x (433x333) mm

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 34 kg

B443 U (cód. 1100.492.001)

• Forno convetor com 2 ventiladores para circulação do ar interno.
• Temperatura regulável de 10 a 280 ºC.
• Timer de 1 a 120 minutos.
• Carroçaria e câmara em aço inoxidável.
• Vedante da porta removível para uma fácil e total limpeza.
• Perfeito isolamento térmico com porta em vidro duplo.
• Humidificação manual.
• Fornecido com 1 tabuleiro e 1 grelha de 433x333 mm.

• Convection oven with 2 ventilators for the circulation of hot air in 
the chamber.

• Adjustable temperature from 10-280ºC.
• Timer 1-120 minutes.
• Body and chamber in stainless steel.
• Removable gasket around the door for simple and throughout 

cleaning.
• Perfect thermic insulation with double glass door.
• Manual humidification.
• Supplied with 1 tray and 1 grid 433x333 mm.

MAGNUS®

230V

Opcional  / Optional

cód. 1190.252.002 Tabuleiro inox, 433x333 mm / Stainless steel tray, 433x333 mm
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Forno elétrico SNACK, multifunções com humidificação para tabuleiros 433x333 mm
SNACK electric oven, multifunctional with humidifier for trays 433x333 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 557x585x568 mm

Potência / Power 3.5 kW

Capacidade / Capacity 4x (433x333) mm

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 37 kg

Forno convetor elétrico multifunções para gastronomia com humidificação e 
inversão de marcha / Electric convection oven for gastronomy, multifunctional with humidifier 
and reverse fan

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 658x685x560 mm

Potência / Power 4.1 kW

Capacidade / Capacity 4x GN2/3

Distância entre guias / Distance between guides 75 mm

Peso / Weight 47 kg

B443 U MIX (cód. 1100.492.002)

G 423 RU MIX (cód. 1100.492.003)

• Forno multifunções com humidificação manual e grill (700 W).
• Restantes características técnicas iguais ao modelo B443 U.

• Forno convetor elétrico com controlo manual de humidificação e 
grill (700 W).

• Temperatura regulável de 10 a 280 ºC e timer de 1 a 120 minutos.
• Carroçaria e câmara em aço inoxidável.
• 2 Ventiladores com inversão de marcha.
• Isolamento térmico em fibra vitrocerâmica de 50 mm e porta com 

vidro duplo de 4 mm.
• Câmara com cantos arredondados e fundo em forma diamantada 

que permite direcionar a condensação para o esgoto.
• Vedante da porta removível para fácil e total limpeza.
• Pega ergonómica e atérmica.
• Porta com micro-switch que desliga automaticamente os 

ventiladores na sua abertura.
• Fornecido com 1 tabuleiro e 1 grelha GN2/3.

• Multifunctional oven with manual humidifier and grill (700 W).
• Other technical characteristics similar to the B443 U model.

• Electric convection oven with manual humidification and grill 
(700W).

• Body and chamber in stainless steel.
• 2 ventilators with inverse rotation.
• Heat insolation with 50 mm glass wool and double glass door.
• Chamber with rounded corners and bottom in diamant form that 

allows an easy draining of condensation liquids.
• Removable gasket around the door for simple and throughout 

cleaning.
• Ergonomic and heat insulated handle.
• Door with micro switch that automatically turns off the ventilators 

when door is opened.
• Supplied with 1 tray and 1 GN2/3 grid.

MAGNUS®

MAGNUS®

230V

230V

4x GN 2/3

Opcional  / Optional

cód. 1190.252.002 Tabuleiro inox, 433x333 mm / Stainless steel tray, 433x333 mm

Fornos convetores para gastronomia
Convection ovens for gastronomy
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Forno convetor elétrico programável com humidificação - Híbrido
Multifunctional programmable electric convection oven with humidifier - Hybrid

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 825x745x560 mm

Potência / Power 6.265 kW

Capacidade / Capacity 4x GN1/1; 4x (600x400)

Distância entre guias / Distance between guides 75 mm

Peso / Weight 55 kg

D 416 HYBRID (cód. 1100.492.011)

• Painel de controlo digital com 99 programas disponíveis.
• 2 Ventiladores.
• Carroçaria e câmara em aço inoxidável.
• Suporte de tabuleiros universal para tabuleiros GN1/1 e 60x40.
• Vedante da porta removível para fácil e total limpeza.
• Pega ergonómica e atérmica.
• Fornecido com 1 grelha GN1/1.

• Digital control panel with 99 programmes available.
• 2 Fans.
• Body and chamber in stainless steel.
• Universal trays support for GN1/1 and 60x40 trays.
• Removable gasket around the door for simple and throughout 

cleaning.
• Ergonomic and heat insulated handle.
• Supplied with 1 GN1/1 grid.

MAGNUS®

400V

4x GN1/1
      60x40

Forno convetor elétrico para gastronomia com humidificação e inversão de marcha
Electric convection oven for gastronomy with humidifier and reverse fan

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 825x685x560 mm

Potência / Power 6.3 kW

Capacidade / Capacity 4x GN1/1

Distância entre guias / Distance between guides 75 mm

Peso / Weight 54.5 kg

Forno convetor elétrico multifunções para gastronomia com humidificação e 
inversão de marcha / Electric convection oven for gastronomy, multifunctional with humidifier 
and reverse fan

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 825x685x560 mm

Potência / Power 6.9 kW

Capacidade / Capacity 4x GN1/1

Distância entre guias / Distance between guides 75 mm

Peso / Weight 55 kg

G 411 RU (cód. 1100.492.006)

G 411 RU MIX (cód. 1100.492.007)

• Forno de convetor elétrico com controlo manual de humidificação.
• Temperatura regulável de 10 a 280 ºC e timer de 1 a 120 minutos.
• Carroçaria e câmara em aço inoxidável. Pega ergonómica e atérmica.
• 2 Ventiladores com inversão de marcha. 
• Câmara com cantos arredondados e fundo em forma diamantada 

que permite direcionar a condensação para o esgoto. Vedante 
da porta removível para fácil e total limpeza. Isolamento térmico 
em fibra vitrocerâmica de 50 mm e porta com vidro duplo de 4 
mm. Porta com micro-switch que desliga automaticamente os 
ventiladores na sua abertura. Fornecido com 1 grelha GN1/1.

• G 411 RU MN: Versão monofásica, potência total de 3.5 kW ---> 
2.048 €

• Forno multifunções com humidificação manual e grill.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo G 411 RU.

• Electric convectin oven with manual humidificaction. 
• Adjustable temperature from 10 - 280 ºC and timer from 1 - 120 

minutes. Ergonomic and heat insulated handle.
• Body and chamber in stainless steel. 
• 2 fans with inverse rotation.
• Chamber with rounded corners and bottom in diamant form that 

allows an easy draining of condensation liquids. Removable gasket 
around the door for simple and throughout cleaning. Door with 
micro-switch that interrupts the ventilation when the door is open.
Supplied with 1 GN1/1 grid.

• G 411 RU MN: Single-phase version, total power of 3.5 kW ---> 
2.048 €

• Multifunctional oven with manual humidifier and grill.
• Other technical characteristics similar to the G 411 RU model.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

4x GN1/1

400V

4x GN1/1

Opcionais para fornos de gastronomia  / Optionals for gastronomy ovens

cód. 0190.271.010 Container GN1/1, alt=65 mm para fornos D 416 HYBRID e G 411 / Container GN1/1, h=65 mm for ovens D 416 HYBRID and G 411

cód. 1190.492.001 Kit pastelaria 600x400 para fornos G 411 / Pastelary kit 600x400 for ovens G 411

cód. 1190.252.022 Tabuleiro inox 600x400 mm para fornos D 416 HYBRID e G 411 / Stainless steel tray 600x400 mm for ovens D 416 HYBRID and G 411
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Forno convetor elétrico para pastelaria com humidificação
Electric convection oven for bakery with humidifier

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 724x670x598 mm

Potência / Power 3.3 kW

Capacidade / Capacity 4x (600x400) mm

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 42.5 kg

P 464 U (cód.  1100.492.004)

• Forno de convetor elétrico com controlo manual de humidificação.  
• Temperatura regulável de 10 a 280 ºC e timer de 1 a 120 minutos.
• Carroçaria e câmara em aço inoxidável.
• 2 Ventiladores.
• Isolamento térmico em fibra vitrocerâmica de 50 mm e porta com 

vidro duplo de 4 mm.
• Câmara com cantos arredondados e fundo em forma diamantada 

que permite direcionar a condensação para o esgoto.
• Vedante da porta removível para fácil e total limpeza.
• Pega ergonómica e atérmica.
• Fornecido com 1 grelha 600x400 mm.

• Electric convection oven with manual humidification.
• Adjustable temperature from 10 - 280 ºC and timer from 1 - 120 

minutes.
• Body and chamber in stainless steel.
• 2 Fans.
• Heat insulation with 50 mm glass wool and 4 mm double glass door.
• Chamber with rounded corners and bottom in diamante form that 

allows an easy draining of condensation liquids.
• Removable gasket around the door for simple and throughout 

cleaning.
• Ergonomic and heat insulated handle.
• Supplied with 1 grid 600x400 mm.

MAGNUS®

Fornos convetores para pastelaria e câmaras de 
levedação / Convection ovens for bakery and proofers

Forno convetor elétrico multifunções para pastelaria com humidificação 
Electric convection oven for bakery, multifunctional with humidifier

Potência / Power 3.5 kW

P 464 U MIX (cód. 1100.492.005)

• Forno multifunções com humidificação manual e grill. 
• Restantes características técnicas iguais ao modelo P 464 U.

• Multifunctional oven with manual humidifier and grill.
• Other technical characteristics similar to the P 464 U model.

MAGNUS®

Forno convetor elétrico programável para pastelaria com humidificação 
Electric convection oven for bakery, programmable with humidifier

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 724x730x598 mm

Potência / Power 3.335 kW

Capacidade / Capacity 4x (600x400) mm

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 43 kg

P 464 HI-TECH (cód. 1100.492.010)

• Painel de controlo digital com 99 programas disponíveis e grill.
• Carroçaria e câmara em aço inoxidável; câmara com cantos 

arredondados e fundo em forma diamantada que permite 
direcionar a condensação para o esgoto; 2 ventiladores; vedante 
da porta removível para fácil e total limpeza; pega ergonómica e 
atérmica.

• Fornecido com 1 grelha 600x400 mm.

• Digital control panel with 99 programmes available and grill.
• Body and chamber in stainless steel; chamber with rounded corners 

and bottom in diamante form that allows an easy draining of 
condensation liquids; 2 Fans; removable gasket around the door 
for simple and throughout cleaning; ergonomic and heat insulated 
handle.

• Supplied with 1 grid 600x400 mm.

MAGNUS®

230V

232

230V

232



legenda
legend

página opcionais 
optionals page

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

233

400V 10x GN1/1 @ 30+30mm
6x GN1/1 @ 60mm

• Painel de controlo digital com 99 programas disponíveis.
• Até três modos de confecção para satisfazer todas as necessidades.
• Entrada de grelhas/containers longitudinal.
• As múltiplas distâncias entre grelhas (30 e 60 mm) permite uma 

melhor distribuição das grelhas no interior da câmara do forno.
• Câmara com cantos arredondados e fundo em forma diamantada 

que permite direcionar a condensação para o esgoto.
• Vedante da porta removível para fácil e total limpeza.
• Fornecido com sonda de temperatura e 1 grelha GN1/1.
• Sob pedido: sistema de lavagem automática.

• Digital control panel with 99 programmes available.
• Up to three cooking modes in order to satisfy every need.
• Longitudinal grid/containers entrance.
• Thanks to multiple distance between grids (30 and 60 mm), this 

oven offer a better distribution of grids inside the cooking chamber.
• Chamber with rounded corners and bottom in diamante form that 

allows an easy draining of condensation liquids.
• Removable gasket around the door for simple and throughout 

cleaning.
• Supplied with core probe and 1 GN1/1 grid.
• On request: automatic washing system.

Fornos convetores mistos
Combi ovens

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Potência
Power

Capacidade
Capacity

Distância entre guias
Distance between guides

Peso
Weight

1101.492.001 D 611 Combi 517x890x770 mm 7.9 kW 6 / 10 x GN1/1 60mm / (30+30)mm 75 kg

Optional / Optionals

cód. 0190.271.010 Container GN1/1, alt=65 mm para forno D611 Combi / Container GN1/1, h=65 mm for ovens D611 Combi

Forno convetor misto elétrico compacto 
(vapor direto)

Compact electric combi oven 
(direct steam)
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Forno convetor elétrico com humidificação e inversão de marcha - Híbrido 
Electric convection oven with humidifier and reverse fans - Hybrid

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 825x710x710 mm

Potência / Power 7.4 kW

Capacidade / Capacity 6x GN1/1; 6x (600x400) mm

Distância entre guias / Distance between guides 75 mm

Peso / Weight 73 kg

Câmara de levedação, 8 guias para tabuleiros/grelhas 433x333 mm 
Proofer, 8 trays/grids 433x333 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 600x575x900 mm

Potência / Power 1.15 kW

Capacidade / Capacity 8x (433x333) mm

Distância entre guias / Distance between guides 60 mm

Peso / Weight 33.5 kg

Câmara de levedação, 8 guias para tabuleiros/grelhas 600x400 mm 
Proofer, 8 trays/grids 600x400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x700x900 mm

Potência / Power 1.15 kW

Capacidade / Capacity 8x (600x400) ; 8x GN1/1 mm

Distância entre guias / Distance between guides 80 mm

Peso / Weight 43 kg

EGN6 (cód. 1100.492.013)

CL 643 (cód. 1025.49.002)

CL 860 (cód. 1025.49.001)

• Forno convetor elétrico com controlo manual de humidificação.
• Carroçaria e câmara em aço inoxidável.
• Câmara com cantos arredondados e fundo em forma diamantada 

que permite direcionar a condensação para o esgoto.
• Temperatura regulável de 10 a 280 ºC e timer de 1 a 120 minutos.
• 2 Ventiladores com inversão de marcha.
• Isolamento térmico em fibra vitrocerâmica de 50 mm e porta com 

vidro duplo de 4 mm.
• Vedante da porta removível para fácil e total limpeza.
• Pega ergonómica e atérmica; porta com micro-switch que desliga 

automaticamente os ventiladores na sua abertura.
• Suporte de tabuleiros universal para tabuleiros GN1/1 e 60x40.
• Fornecido com 1 grelha 600x400 mm.

• Estrutura exterior e câmara em aço inoxidável.
• Reservatório de água para humidificação.
• Portas em vidro temperado.
• Temperatura regulável de 30 - 90 ºC.

• Estrutura exterior e câmara em aço inoxidável.
• Reservatório de água para humidificação.
• Portas em vidro temperado.
• Temperatura regulável de 30 - 90 ºC.

• Electric convection oven with manual humidifier control.
• Body and chamber in stainless steel.
• Chamber with rounded corners and bottom in diamante form that 

allows an easy draining of condensation liquids.
• Adjustable temperature from 10 - 280 ºC and timer from 1 - 120 

minutes.
• 2 Fans with inverse rotation.
• Heat insulation with 50 mm glass wool and 4 mm double glass door.
• Removable gasket around the door for simple and throughout 

cleaning.
• Ergonomic and heat insulated handle; door with micro-switch that 

interrupts the ventilation when the door is open. 
• Universal trays support for GN1/1 and 60x40 trays.
• Supplied with 1 grid 600x400 mm.

• Outer and inner structure in stainless steel.
• Drip tray for condensation liquids.
• Doors in shatter-proof glass.
• Adjustable temperature from 30 - 90 ºC.

• Outer and inner structure in stainless steel.
• Drip tray for condensation liquids.
• Doors in shatter-proof glass.
• Adjustable temperature from 30 - 90 ºC.

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

230V

230V

400V

6x GN1/1
      60x40

Opcionais  / Optionals

cód. 0190.271.010 Container GN1/1, alt=65 mm para forno EGN6 / Container GN1/1, h=65 mm for EGN6 oven

cód. 1190.252.022 Tabuleiro em inox 600x400 mm para fornos P 464 e EGN6 / Stainless steel tray 600x400 mm for P 464 and EGN6 ovens
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Forno convector elétrico com humidificação, 6xGN1/1
Electric convection oven with humidifier, 6xGN1/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x720 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x490 mm

Potência total / Total power 9.5 kW

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 120 kg

Forno convector elétrico com humidificação, 10xGN1/1
Electric convection oven with humidifier, 10xGN1/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x980 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x710 mm

Potência total / Total power 18.5 kW

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 160 kg

CH 6.1 EM (cód. 1100.220.019)

CH 10.1 EM (cód. 1100.220.021)

• 5 Níveis de humidificação.
• Capacidade para 6 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 60x40).
• Fornecido com 1 grelha GN1/1.

• 5 Níveis de humidificação.
• Capacidade para 10 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 

60x40).
• Fornecido com 2 grelhas GN1/1.

• 5 Levels of humidification.
• Capacity for 6x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 1x GN1/1 grid.

• 5 Levels of humidification.
• Capacity for 10x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 2x GN1/1 grids.

MAGNUS®

MAGNUS®

Fornos convectores elétricos
Estrutura exterior e câmara em aço inoxidável; câmara com cantos arredondados para fácil limpeza; porta com pega 
atérmica e vidro duplo temperado e autoventilado, garantindo uma temperatura baixa no exterior da porta; comandos 
intuitivos de fácil utilização da temperatura, do tempo e da humidificação; ventilador de 3 velocidades com inversão 
de marcha; temperatura convecção: 40º - 250 ºC; 5 níveis de humidificação.

Electric convections ovens
Exterior and chamber in stainless steel; chamber with rounded corners for an easy cleaning; door with heat insulated 
handle and double, shatter-proof glass; auto-ventilation ensuring a low temperature on the outside of the door; 
intuitive keyboard for an easy regulation of temperature, cooking time and humidification; 3 fan speeds with 
autoreverse; convection temperature: 40º - 250 ºC; 5 levels of humidification.

249

400V

6x GN1/1

249

400V

10x GN1/1

Sugestão:
Com a base universal com guias, 
crie melhores condições de trabalho 
com os fornos MAGNUS® de 6/10 
tabuleiros. Suporta o forno e serve 
simultaneamente como espaço de 
apoio para tabuleiros (ver página 70).

Suggestion:
Create even better working 
conditions with the universal base 
with guides for the MAGNUS® 
ovens with 6/10 trays. Supports the 
oven and simultaneously serves as 
additional storage for trays (see page 
70).
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Forno convector a gás com humidificação, 6xGN1/1
Gas convection oven with humidifier, 6xGN1/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x720 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x490 mm

Potência total / Total power 12.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.322 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 985 / 971 g/h

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 140 kg

CH 6.1 GM (cód. 1100.220.020)

• 5 Níveis de humidificação.
• Capacidade para 6 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 60x40).
• Fornecido com 1 grelha GN1/1.

• 5 Levels of humidification.
• Capacity for 6x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 1x GN1/1 grid.

MAGNUS®

Forno convector a gás com humidificação, 10xGN1/1
Gas convection oven with humidifier, 10xGN1/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x980 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x710 mm

Potência total / Total power 19.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.062 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1536 / 1515 g/h

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 180 kg

CH 10.1 GM (cód. 1100.220.022)

• 5 Níveis de humidificação.
• Capacidade para 10 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 

60x40).
• Fornecido com 2 grelhas GN1/1.

• 5 Levels of humidification.
• Capacity for 10x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 2x GN1/1 grids.

MAGNUS®

Fornos convectores a gás
Estrutura exterior e câmara em aço inoxidável; câmara com cantos arredondados para fácil limpeza; porta com pega 
atérmica e vidro duplo temperado e autoventilado, garantindo uma temperatura baixa no exterior da porta; comandos 
intuitivos de fácil utilização da temperatura, do tempo e da humidificação; ventilador de 3 velocidades com inversão 
de marcha; temperatura convecção: 40º - 250 ºC; 5 níveis de humidificação.

Gas convections ovens
Exterior and chamber in stainless steel; chamber with rounded corners for an easy cleaning; door with heat insulated 
handle and double, shatter-proof glass; auto-ventilation ensuring a low temperature on the outside of the door; 
intuitive keyboard for an easy regulation of temperature, cooking time and humidification; 3 fan speeds with 
autoreverse; convection temperature: 40º - 250 ºC; 5 levels of humidification.

249

230V

10x GN1/1

249

230V

6x GN1/1

Versão para gás GPL / GPL version

cód. 1100.220.020B CH 6.1 GM GPL
Forno convector a gás com humidificação, 6xGN1/1 - versão para gás GPL
Gas convection oven with humidifier, 6xGN1/1 - GPL gas version

Versão para gás GPL / GPL version

cód. 1100.220.022B CH 10.1 GM GPL
Forno convector a gás com humidificação, 10xGN1/1 - versão para gás GPL
Gas convection oven with humidifier, 10xGN1/1 - GPL gas version
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Forno convector misto (vapor direto), elétrico, 6xGN1/1 - Basic touch
Electric combi oven (direct steam), 6xGN1/1 - Basic touch

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x720 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x490 mm

Potência total / Total power 9.5 kW

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 120 kg

MD 6.1 E BT (cód. 1101.220.019)

• Capacidade para 6 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 60x40).
• Fornecido com 1 grelha GN1/1.

• Capacity for 6x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 1x GN1/1 grid.

MAGNUS®

Forno convector misto (vapor direto), elétrico, 10xGN1/1 - Basic touch
Electric combi oven (direct steam), 10xGN1/1 - Basic touch

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x980 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x710 mm

Potência total / Total power 18.5 kW

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 160 kg

MD 10.1 E BT (cód. 1101.220.021)

• Capacidade para 10 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 
60x40).

• Fornecido com 2 grelhas GN1/1.

• Capacity for 10x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 2 GN1/1 grids.

MAGNUS®

Fornos mistos elétricos, vapor direto
Estrutura exterior e câmara em aço inoxidável; câmara com cantos arredondados para fácil limpeza; porta com pega atérmica e 
vidro duplo temperado e autoventilado, garantindo uma temperatura baixa no exterior da porta; comandos intuitivos de fácil 
utilização da temperatura, do tempo e da humidificação; temperatura: 40º - 250 ºC (combi), 40º - 100 ºC (vapor), 40º - 250 ºC 
(convecção); ventilador de 6 velocidades com inversor de marcha automático; câmara com pré-aquecimento e arrefecimento 
automático; 5 Níveis de lavagem: sem detergente (rápido e só enxaguamento) e com detergente (curto, médio e longo); sistema 
inteligente que sugere o tipo de lavagem; 60 receitas com 5 fases por receita.

Basic touch
Electric combi ovens, direct steam injection
Exterior and chamber in stainless steel; chamber with rounded corners for an easy cleaning; door with heat insulated handle 
and double, shatter-proof glass; auto-ventilation ensuring a low temperature on the outside of the door; 6 fan speeds with 
autoreverse; intuitive keyboard for an easy regulation of temperature, cooking time and humidification; temperature: 40º - 250 
ºC (combi), 40º - 100 ºC (steam), 40º - 250 ºC (convection); 6 fan speeds with automatic fan inversion; automatic cooling and 
preheating; 5 Washing levels: without detergent (fast, only rising) and with detergent (short, medium and long); inteligent system 
that suggests of washing type; 60 recipes with 5 stages by recipe.

Basic touch

249

400V

6x GN1/1

249

400V

10x GN1/1

Sugestão:
Com a base universal com guias, 
crie melhores condições de trabalho 
com os fornos MAGNUS® de 6/10 
tabuleiros. Suporta o forno e serve 
simultaneamente como espaço de 
apoio para tabuleiros (ver página 70).

Suggestion:
Create even better working 
conditions with the universal base 
with guides for the MAGNUS® 
ovens with 6/10 trays. Supports the 
oven and simultaneously serves as 
additional storage for trays (see page 
70).
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Forno convector misto (vapor direto) a gás, 6xGN1/1 - Basic touch
Gas combi oven (direct steam), 6xGN1/1 - Basic touch

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x720 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x490 mm

Potência total / Total power 12.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.322 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 985 / 971 g/h

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 140 kg

MD 6.1 G BT (cód. 1101.220.020)

• Capacidade para 6 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 60x40).
• Fornecido com 1 grelha GN1/1.

• Capacity for 6x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 1x GN1/1 grid.

MAGNUS®

Fornos mistos a gás, vapor direto
Estrutura exterior e câmara em aço inoxidável; câmara com cantos arredondados para fácil limpeza; porta com pega atérmica e 
vidro duplo temperado e autoventilado, garantindo uma temperatura baixa no exterior da porta; comandos intuitivos de fácil 
utilização da temperatura, do tempo e da humidificação; temperatura: 40º - 250 ºC (combi), 40º - 100 ºC (vapor), 40º - 250 ºC 
(convecção); ventilador de 6 velocidades com inversor de marcha automático; câmara com pré-aquecimento e arrefecimento 
automático; 5 Níveis de lavagem: sem detergente (rápido e só enxaguamento) e com detergente (curto, médio e longo); sistema 
inteligente que sugere o tipo de lavagem; 60 receitas com 5 fases por receita.

Gas combi ovens, direct steam injection
Exterior and chamber in stainless steel; chamber with rounded corners for an easy cleaning; door with heat insulated handle 
and double, shatter-proof glass; auto-ventilation ensuring a low temperature on the outside of the door; 6 fan speeds with 
autoreverse; intuitive keyboard for an easy regulation of temperature, cooking time and humidification; temperature: 40º - 250 
ºC (combi), 40º - 100 ºC (steam), 40º - 250 ºC (convection); 6 fan speeds with automatic fan inversion; automatic cooling and 
preheating; 5 Washing levels: without detergent (fast, only rising) and with detergent (short, medium and long); inteligent system 
that suggests of washing type; 60 recipes with 5 stages by recipe.

Basic touch

Basic touch

249

230V

10x GN1/1

249

230V

6x GN1/1

Versão para gás GPL / GPL version

cód. 1101.220.020B MD 6.1 G BT GPL
Forno convector misto (vapor direto) a gás, 6xGN1/1 - Basic touch - versão para gás GPL
Gas combi oven (direct steam), 6xGN1/1 - Basic touch - GPL gas version

Versão para gás GPL / GPL version

cód. 1101.220.022B MD 10.1 G BT GPL
Forno convector misto (vapor direto) a gás, 10xGN1/1 - Basic touch - versão para gás GPL
Gas combi oven (direct steam), 10xGN1/1 - Basic touch - GPL gas version

Forno convector misto (vapor direto) a gás, 10xGN1/1 - Basic touch
Gas combi oven (direct steam), 10xGN1/1 - Basic touch

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x980 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x710 mm

Potência total / Total power 19.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.062 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1536 / 1515 g/h

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 180 kg

MD 10.1 G BT (cód. 1101.220.022)

• Capacidade para 10 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 
60x40).

• Fornecido com 2 grelhas GN1/1.

• Capacity for 10x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 2 GN1/1 grids.

MAGNUS®



página opcionais 
optionals page

legenda
legend

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

238

Fornos mistos elétricos, vapor direto
Estrutura exterior e câmara em aço inoxidável; display LCD com controlos intuitivos de fácil utilização da temperatura, do tempo 
e da humidificação; câmara com cantos arredondados para fácil limpeza; porta com pega atérmica e vidro duplo temperado e 
autoventilado, garantindo uma temperatura baixa no exterior da porta; display tátil com vários idiomas; temperatura: 40º - 250 
ºC (combi),  40º - 100 ºC (vapor), 40º - 250 ºC (convecção); ventilador de 6 velocidades com inversor de marcha automático; sonda 
interna multipoint; confecção temperatura Delta e baixa temperatura; câmara com pré-aquecimento e arrefecimento automático; 
lavagem automática com sistema inteligente que sugere o tipo de lavagem e fornecido com chuveiro externo; 5 níveis de 
lavagem: sem detergente (rápido e só enxaguamento) e com detergente (curto, médio e longo) 100 
receitas com 5 fases por receita; USB. Full touch
Electric combi ovens, direct steam injection
Exterior and oven chamber in stainless steel; LCD display with intuitive control and easy regulation of temperature, cooking time 
and humidification; chamber with rounded corners for an easy cleaning; door with heat insulated handle and double, shatter-
proof glass; auto-ventilation ensuring a low temperature on the outside of the door; touch display, multilanguage; temperature: 
40º - 250 ºC (combi); 40º - 100 ºC (steam), 40º - 250 ºC (convection); 6 fan speeds with automatic fan inversion; multipoint core 
probe cooking; delta Tº and low Tº cooking; automatic cooling and preheating; automatic washing system that suggests the type 
of washing and equipped with external shower; 5 washing levels: without detergent (fast, only rising) and with detergent (short, 
medium and long); 100 recipes with 5 stages by recipe; USB. Full touch

Forno convector misto (vapor direto), elétrico, 6xGN1/1 - Full touch
Electric combi oven (direct steam), 6xGN1/1 - Full touch

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x720 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x490 mm

Potência total / Total power 9.5 kW

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 120 kg

MC 6.1 E FT (cód. 1101.220.015)

• Capacidade para 6 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 60x40).
• Fornecido com 1 grelha GN1/1.

• Capacity for 6x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 1x GN1/1 grid.

MAGNUS®

Forno convector misto (vapor direto), elétrico, 10xGN1/1 - Full touch
Electric combi oven (direct steam), 10xGN1/1 - Full touch

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x980 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x710 mm

Potência total / Total power 18.5 kW

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 160 kg

MC 10.1 E FT (cód. 1101.220.017)

• Capacidade para 10 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 
60x40).

• Fornecido com 2 grelhas GN1/1.

• Capacity for 10x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 2x GN1/1 grids.

MAGNUS®

249

400V

6x GN1/1

249

400V

10x GN1/1

Sugestão:
Com a base universal com guias, 
crie melhores condições de trabalho 
com os fornos MAGNUS® de 6/10 
tabuleiros. Suporta o forno e serve 
simultaneamente como espaço de 
apoio para tabuleiros (ver página 70).

Suggestion:
Create even better working 
conditions with the universal base 
with guides for the MAGNUS® 
ovens with 6/10 trays. Supports the 
oven and simultaneously serves as 
additional storage for trays (see page 
70).
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Fornos mistos a gás, vapor direto
Estrutura exterior e câmara em aço inoxidável; display LCD com controlos intuitivos de fácil utilização da temperatura, do tempo 
e da humidificação; câmara com cantos arredondados para fácil limpeza; porta com pega atérmica e vidro duplo temperado e 
autoventilado, garantindo uma temperatura baixa no exterior da porta; display tátil com vários idiomas; temperatura: 40º - 250 
ºC (combi),  40º - 100 ºC (vapor), 40º - 250 ºC (convecção); ventilador de 6 velocidades com inversor de marcha automático; sonda 
interna multipoint; confecção temperatura Delta e baixa temperatura; câmara com pré-aquecimento e arrefecimento automático; 
lavagem automática com sistema inteligente que sugere o tipo de lavagem e fornecido com chuveiro externo; 5 níveis de 
lavagem: sem detergente (rápido e só enxaguamento) e com detergente (curto, médio e longo) 100 
receitas com 5 fases por receita; USB. Full touch
Gas combi ovens, direct steam injection
Exterior and oven chamber in stainless steel; LCD display with intuitive control and easy regulation of temperature, cooking time 
and humidification; chamber with rounded corners for an easy cleaning; door with heat insulated handle and double, shatter-
proof glass; auto-ventilation ensuring a low temperature on the outside of the door; touch display, multilanguage; temperature: 
40º - 250 ºC (combi); 40º - 100 ºC (steam), 40º - 250 ºC (convection); 6 fan speeds with automatic fan inversion; multipoint core 
probe cooking; delta Tº and low Tº cooking; automatic cooling and preheating; automatic washing system that suggests the type 
of washing and equipped with external shower; 5 washing levels: without detergent (fast, only rising) and with detergent (short, 
medium and long); 100 recipes with 5 stages by recipe; USB. Full touch

Forno convector misto (vapor direto) a gás, 6xGN1/1 - Full touch
Gas combi oven (direct steam), 6xGN1/1 - Full touch

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x720 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x490 mm

Potência total / Total power 12.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.322 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 985 / 971 g/h

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 140 kg

MC 6.1 G FT (cód. 1101.220.016)

• Capacidade para 6 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 60x40).
• Fornecido com 1 grelha GN1/1.

• Capacity for 6x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 1x GN1/1 grid.

MAGNUS®

Forno convector misto (vapor direto) a gás, 10xGN1/1 - Full touch
Gas combi oven (direct steam), 10xGN1/1 - Full touch

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 890x795x980 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 630x440x710 mm

Potência total / Total power 19.5 kW

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.062 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1536 / 1515 g/h

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Peso / Weight 180 kg

MC 10.1 G FT (cód. 1101.220.018)

• Capacidade para 10 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 
60x40).

• Fornecido com 2 grelhas GN1/1.

• Capacity for 10x GN1/1 trays (availabe 60x40 optional kit).
• Supplied with 2x GN1/1 grids.

MAGNUS®

249

230V

10x GN1/1

249

230V

6x GN1/1

Versão para gás GPL / GPL version

cód. 1101.220.016B MC 6.1 G FT GPL
Forno convector misto (vapor direto) a gás, 6xGN1/1 - Full touch - versão para gás GPL
Gas combi oven (direct steam), 6xGN1/1 - Full touch - GPL gas version

Versão para gás GPL / GPL version

cód. 1101.220.018B MC 10.1 G FT GLP
Forno convector misto (vapor direto) a gás, 10xGN1/1 - Full touch - versão para gás GPL
Gas combi oven (direct steam), 10xGN1/1 - Full touch - GPL gas version
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Fácil Imediatamente compreensível para toda a sua 
equipa, é fácil e intuitivo.
A porta de grande dimensão garante uma plena visão  
do seu interior.
Carregamento seguro e ergonómico com entrada fácil 
em largura.

Rápido Alternar de uma receita para outra 
instantaneamente devido a uma mudança imediata de 
temperatura.
Redução rápida da temperatura.
Reduza o tempo de limpeza entre cada serviço.

Fiável A análise operacional contínua assegura 
um nível de serviço infalível que corresponde às 
expectativas mais elevadas.

Limpo Alcance uma poupança real de água, 
energia e produtos de higienização, devido à avançada 
tecnologia de injeção a vapor com a limpeza de circuito 
fechado e o controlo automático de potência.

Easy Instantly understandable for your entire team 
with, both easy and intuitive. 
The reassurance of a panoramic view thanks to a XXL 
oven door. 
Safe and ergonomic loading with width wise entry.

Fast Switch from one recipe to another instantly 
thanks to an immediate change in temperature. 
Rapid temperature reduction. 
Reduce the cleaning time between each service.

Reliable The continuous operational analysis 
ensures an unfailing level of service that matches your 
highest expectations.

Clean Achieve real savings in terms of water, 
energy and raw materials, thanks to advanced steam 
injection technology with the closed circuit cleaning and 
automatic power control procedure.

Fornos mistos Equajet 
& Precijet

Equajet & Precijet
combi ovens
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* A superfície de vidro da porta é 33% maior do que a de um forno que é carregado longitudinalmente / The glazed area of the door is 33 % greater than that of an oven that is loaded lengthways.

Fácil e intuitivo
• Um interface simples e de fácil leitura.
• Fácil de carregar em largura.

• A simple and easy to read interface. 
• Easy to load width ways.

Easy and confortable 3 sec.
Top Chrono 

to start 
cooking

+33%
more 

Glazing*

3 seg.
Top Chrono 

para inicar 
confecção

+33%
mais

Vidro*

Which oven for which 
operation?

Qual o forno para cada 
operação?

Equajet:

Precijet:

For direct access to its functions
100% of functions are available with 
simplified display for easy use:

• Ventilation speed from 10% to 100%
•  Automatic vent outlet
•  Shot of steam
•  Temperature holding
•  Automatic preheat
•  Adjustable humidity percentage
• 100 programmes available (With 18 

pre-recorded)
•  Semi-automatic cleaning system as 

standard

For AUTOMATIC operation
Programming and personalisation with 
the facility to adjust recorded recipes 
and multi product cooking:

•  More than 70 pre-recorded recipes as 
standard, adjustable for colouration 
and degree of cooking

• 100 programmable recipes
• Recipes displayed by photo and or 

text
• Traceability software and USB stick 

supplied as standard
• Fully automatic cleaning programme 

as standard 
• Standard core probe

Para acesso direto às suas funções
100% das funções estão disponíveis no 
display simplificado e de fácil utilização:

• Velocidade do ventilador de 10% to 
100%

• Saída de ventilação automática
• Jato de vapor
• Manutenção da temperatura
• Pré-aquecimento automático
• Percentagem de humidade ajustável
• 100 programas disponíveis (com 18 

pré-gravados)
• Sistema de limpeza semiautomático 

de série

Continuity of service is always 
guaranteed. Auto-diagnostic of water 
quality, Precijet is proactive.

Continuidade do serviço é sempre 
garantido. O auto-diagnóstico da 
qualidade da água, Precijet é proactivo.

Para funcionamento AUTOMÁTICO
Programação e personalização com a 
facilidade de ajustar receitas gravadas e 
a confeção de multiprodutos:

•  Mais de 70 receitas pré-gravadas de 
série, ajustáveis para coloração e grau 
de cozedura do produto

• 100 receitas programáveis
• Receitas exibidas por foto e / ou texto
• Software de rastreabilidade e Pen 

USB fornecidos de série
• Programa de limpeza totalmente 

automático de série
• Sonda de temperatura standard
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6 GN 1/1 10 GN 1/1 20 GN 1/1 20 GN 2/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) mm 920x846x899 920x846x1069 990x862x1947 990x1187x1947

Câmara (LPA) / Chamber (WDH) mm 630x535x552 630x535x722 630x535x1446 630x860x1446

Distância entre guias / Space between 
levels mm 83 67 65 65

Refeições por dia / Meals per day 180 240 470 840

Peso / Weight kg 110 129 280 328

Versão elétrica / Electric version EB061E EB101E EB201E EB202E

Código / code 1101.781.001 1101.781.002 1101.781.003 1101.781.004

Potência total / Total power kW 9.3 15.8 27.7 54.7

Voltagem / Power supply V/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Versão a gás / Gas version EB061G EB101G EB201G EB202G

Código / code 1101.781.005 1101.781.006 1101.781.007 1101.781.008

Potência total / Total power kW 23 (Gás / Gas) +
3.3 (Elétrica/Electric)

23 (Gás / Gas) +
3.3 (Elétrica/Electric)

68.5 (Gás / Gas) +
0.7 (Elétrica/Electric)

68.5 (Gás / Gas) +
0.7 (Elétrica/Electric)

Voltagem / Power supply V/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo gás / Gas consumption
m3/h 2.43 (G20) 2.43 (G20) 7.25 (G20) 7.25 (G20)

kg/h 1.81 (G30) / 1.79 (G31) 1.81 (G30) / 1.79 (G31) 5.4 (G30) / 5.33 (G31) 5.4 (G30) / 5.33 (G31)

• Forno misto de tecnologia avançada com caldeira de alto 
rendimento

• 6 modos de confeção: convecção 0 a 250ºC; vapor 
saturado: vapor a 98ºC; misto de 30ºC a 250ºC (com 
humidade ajustável de 0 a 99%); baixa temperatura: vapor 
de 30ºC a 97ºC; vapor de alta temperatura: vapor de 99ºC a 
105ºC; regeneração

• 100 programas disponíveis com 18 pré-definidos
• Ventilador com inversão de marcha automática, regulável 

de 1 a 100%
• Função a ar seco
• Função humidificação
• Ajuste da humidade de 0 a 100%
• Pré-aquecimento automático
• Função de manutenção de temperatura
• Arrefecimento automático da câmara do forno
• Limpeza semiautomática com enxaguamento integrado
• Porta de vidro panorâmico
• TwinControl: duplicação das funções essenciais
• Regulação da potência adaptada à carga
• Trolley incluído nos modelos de 20 níveis

• Combi oven with advanced technology injection with high 
performance boiler

• 6 cooking modes: convection 0 to 250ºC; saturated 
steam: Steam to 98ºC; combined from 30ºC to 250ºC (with 
humidity adjustable from 0 to 99%); low temperature: 
steam of 30ºC to 97ºC; high temperature steam: steam 
from 99ºC to 105ºC; regeneration)

• 100 available programs with 18 already recording
• Auto reverse ventilation, adjustable from 1 to 100%
• Drying function
• Humidifier function
• Adjustment of the humidity from 0 to 100%
• Automatic preheating
• Hold function
• Automatic oven cavity cooling
• Semi-automatic cleaning with integrate rinsing
• Panoramic glass door
• TwinControl: doubling essential functions
• Regulation of the power adapted to the load
• Trolley included in all 20-level models

Fornos mistos com caldeira
Combi ovens with boiler Equajet

MAGNUS® by Bonnet243 243, 247



legenda
legend

página opcionais 
optionals page

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

243

6 GN 1/1 10 GN 1/1 20 GN 1/1 20 GN 2/1

Opcionais / Optionals

Limpeza automática

Automatic cleaning

Porta à direita

Door on right
- -

Versão 60 hz

60 hz version

Terminal para ligação otimizada

Terminal for optimizer connection
de série / as standard de série / as standard

Opção trifásica 230V

Option three-phase 230V

Acessórios / Accessories

Campânula para 6 & 10  níveis GN1/1

6 & 10 levels GN1/1 hood
- -

Sonda para grelhados Ø3 mm L=100 mm 

Core probe for rotisserie Ø3 mm 100 mm long

Sonda para vácuo Ø1.5 mm L=100 mm

Core probe for vacuum Ø1.5 mm 100 mm long

Kit de registo PT 100 (conjunto sonda ambiente + 
sonda interna + 2x 10m de cabo

PT 100 recording kit (collector for ambient probe + 
core probe + 2x 10m of cable)

Kit de saída USB (1 código por forno)

USB oulet kit (1 code per oven)

Kit de mangueira independente

Independent hose kit

Kit mangueira de pulverização retrátil

Retractable spray hose kit

Filtro de gorduras para forno de 20 níveis

Grease filter for oven 20 level

Placa de pré-aquecimento para forno de 20 níveis

Preheating plate for 20 level oven
- -

Kit 8 pares de guias para forno de 6 níveis GN1/1, 
espaçamento 65 mm

8 level runners for 6 level GN1/1 oven, 65 mm 
spacing

- - -

Kit 20 pares de guias para forno de 10 níveis GN1/1, 
espaçamento 33 mm

20 level runner optimisation kit for 10 level GN1/1 
oven, 33 spacing

- - -

Conjunto de 3 grelhas GN1/1 em aço inox

Set of 3 GN1/1 stainless grills

Conjunto de 5 grelhas GN1/1 em aço inox

Set of 5 GN1/1 stainless grills

Conjunto de 5 grelhas GN2/1 em aço inox 

Set of 5 GN2/1 stainless grills
- - -
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6 GN 1/1 10 GN 1/1 10 GN 2/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) mm 920x846x899 920x846x1069 920x1171x1069

Câmara (LPA) / Chamber (WDH) mm 630x535x552 630x535x722 630x860x722

Distância entre guias / Space between 
levels mm 83 67 67

Refeições por dia / Meals per day 180 240 480

Peso / Weight kg 106 125 155

Versão elétrica / Electric version PJ061E PJ101E PJ102E

Código / code 1101.781.009 1101.781.010 1101.781.011

Potência total / Total power kW 9.3 15.3 24.3

Voltagem / Power supply V/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Versão a gás / Gas version PJ061G PJ101G PJ102G

Código / code 1101.781.016 1101.781.017 1101.781.018

Potência total / Total power kW 23 (Gás / Gas) + 
0.3 (Elétrica/Electric)

23 (Gás / Gas) + 
0.3 (Elétrica/Electric)

23 (Gás / Gas) + 
0.3 (Elétrica/Electric)

Voltagem / Power supply V/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo gás / Gas consumption
m3/h 2.43 (G20) 2.43 (G20) 2.43 (G20)

kg/h 1.81(G30) / 1.79 (G31) 1.81(G30) / 1.79 (G31) 1.81(G30) / 1.79 (G31)

Fornos mistos hi-tech
Hi-tech combi ovens

MAGNUS® by Bonnet

• Forno misto de tecnologia avançada com ecrã colorido LCD tátil de grande 
dimensão

• 7 modos de confeção: convecção 0 a 250ºC; vapor saturado: vapor a 
98ºC; misto de 30ºC a 250ºC (com humidade ajustável de 0 a 99%); baixa 
temperatura: vapor de 30ºC a 97ºC; vapor de alta temperatura: vapor de 99ºC a 
105ºC; regeneração; Delta T

• 80 receitas pré-gravadas de série, ajustáveis para coloração e grau de cozedura 
do produto

• Funções multiprodutos & multiTimer
• Menú «Meus favoritos»
• Exibição no ecrã de texto ou imagens
• Função a ar seco
• Função humidificação
• Ventilador com inversão de marcha automática, regulável de 1 a 100%
• Pré-aquecimento automático
• Função de manutenção de temperatura
• Arrefecimento automático da câmara do forno
• Porta de vidro panorâmico
• Limpeza automática com bomba química integrada
• TwinControl: duplicação das funções essenciais
• Análise contínua da qualidade da água
• Regulação da potência adaptada à carga
• Monitorização do histórico de consumo do forno
• Software FastPad® PC com USB plug
• Ligado a sonda de temperatura
• Trolley incluído nos modelos de 20 níveis

246 246-247
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6+6 GN 1/1 6+10 GN 1/1 20 GN 1/1 20 GN 2/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) mm 920x887x1825 920x887x1945 990x862x1947 990x1171x1947

Câmara (LPA) / Chamber (WDH) mm 630x535x552 630x535x552 / 
630x535x722 630x535x1446 630x860x1446

Distância entre guias / Space between 
levels mm 83 83 / 67 65 65

Refeições por dia / Meals per day 180 + 180 180 + 240 470 840

Peso / Weight kg 221 240 247 296

Versão elétrica / Electric version PJ661E PJ611E PJ201E PJ202E

Código / code 1101.781.012 1101.781.013 1101.781.014 1101.781.015

Potência total / Total power kW 18.6 24.6 27.7 54.7

Voltagem / Power supply V/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Versão a gás / Gas version PJ201G PJ202G

Código / code - - 1101.781.019 1101.781.020

Potência total / Total power kW - - 45.5 (Gás / Gas) +
0.7 (Elétrica/Electric)

45.5 (Gás / Gas) +
0.7 (Elétrica/Electric)

Voltagem / Power supply V/Hz - - 230/1/50 230/1/50

Consumo gás / Gas consumption
m3/h - - 4.81 (G20) 4.81 (G20)

kg/h - - 3.59 (G30) / 3.54 (G31) 3.59 (G30) / 3.54 (G31)

Precijet

MAGNUS® by Bonnet

• Combi oven with advanced technology injection with large colour LCD touch screen
• 7 cooking modes: convection from 0 to 250°C; saturated steam: steam to 98°C; combined from 30 

to 250°C (with humidity adjustable from 0 to 99%); low temperature: steam from 30 to 97°C; high 
temperature steam: steam from 99 to 105 °C; regeneration; Delta T

• 80 preloaded recipes as standard with the option to adjust the degree of cooking and the colouration
• Multiproduct & multi timer functions
• Menu «My favorites»
• Displayed as text or as pictures
• Drying function 
• Humidifier function
• Auto reverse ventilation, adjustable from 1 to 100% 
• Automatic preheating
• Hold function
• Automatic oven cavity cooling
• Panoramic glass door
• Automatic cleaning with integral chemical pump
• TwinControl: doubling essential functions
• Continuous analysis of water quality
• Regulation of the power adapted to the load
• Monitoring the consumption history of the oven
• FastPad® PC software with USB plug
• Connected core probe
• Trolley included in all 20-level models
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6 GN 1/1 10 GN 1/1 10 GN 2/1 6+6 GN 1/1 6+10 GN 1/1 20 GN 1/1 20 GN 2/1

Opcionais / Optionals

Limpeza automática

Automatic cleaning
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard

Porta à direita

Door on right
- -

Versão 60 hz

60 hz version

Terminal para ligação otimizada

Terminal for optimizer connection
de série / as 

standard
de série / as 

standard

Opção trifásica 230V

Option three-phase 230V

Acessórios / Accessories

Campânula para 6 & 10  níveis GN1/1

6 & 10 levels GN1/1 hood
- - - - -

Sonda para grelhados Ø3 mm L=100 mm 

Core probe for rotisserie Ø3 mm 100 mm long
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard

Sonda para vácuo Ø1.5 mm L=100 mm

Core probe for vacuum Ø1.5 mm 100 mm long

Kit de registo PT 100 (conjunto sonda ambiente + 
sonda interna + 2x 10m de cabo

PT 100 recording kit (collector for ambient probe + 
core probe + 2x 10m of cable)

Kit de saída USB (1 código por forno)

USB oulet kit (1 code per oven)
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard
de série / as 

standard

Kit de mangueira independente

Independent hose kit

Kit mangueira de pulverização retrátil

Retractable spray hose kit

Filtro de gorduras para forno de 20 níveis

Grease filter for oven 20 level
- - - - -

Placa de pré-aquecimento para forno de 20 níveis

Preheating plate for 20 level oven
- - - - -

Kit 8 pares de guias para forno de 6 níveis GN1/1, 
espaçamento 65 mm

8 level runners for 6 level GN1/1 oven, 65 mm 
spacing

- - - -

Kit 20 pares de guias para forno de 10 níveis GN1/1, 
espaçamento 33 mm

20 level runner optimisation kit for 10 level GN1/1 
oven, 33 spacing

- - - - - -

Conjunto de 3 grelhas GN1/1 em aço inox

Set of 3 GN1/1 stainless grills
- -

Conjunto de 5 grelhas GN1/1 em aço inox

Set of 5 GN1/1 stainless grills
- -

Conjunto de 5 grelhas GN2/1 em aço inox 

Set of 5 GN2/1 stainless grills
- - - - -
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Acessórios para fornos mistos Equajet & Precijet / Accessories for combi ovens Equajet & Precijet

cód. 0 AC6&11PT
Suporte com guias GN1/1
Stand with runners GN1/1

cód. 0 AC6&11KPP
Kit porta à direita para suporte neutro GN1/1
Right hand door kit for neutral stand GN1/1

cód. 0 AC102PT
Suporte com guias GN2/1
Stand with runners GN2/1

cód. 0 AC102KPP
Kit porta à direita para suporte neutro GN2/1
Right hand door kit for neutral stand GN2/1

cód. 0 AC101TCB
Módulo mesa de carga para kit interior com guias ou trolley de pratos para forno de 10 níveis GN1/1
Loading table module for cooking module or plate trolley for 10 level GN1/1 oven

cód. 0 AC102CG65
Kit interior com guias para forno de 10 níveis GN2/1
Cooking module for 10 level GN2/1 oven

cód. 0 AC101CRB
Base deslizante para forno GN1/1. Obrigatório se usado com kit interior com guias ou trolley de pratos (1 base por forno)
Rolling frame for GN1/1 oven. Obligatory if using a cooking module or plate trolley (1 frame per oven)

cód. 0 AC102TCB
Módulo mesa de carga para kit interior com guias para forno de 10 níveis GN2/1
Loading table module for cooking module for 10 level GN2/1 oven

cód. 0 AC102CG65
Kit interior com guias para forno de 10 níveis GN2/1
Cooking module for 10 level GN2/1 oven

cód. 0 AC102CRB
Base deslizante para forno GN2/1. Obrigatório se usado com kit interior com guias ou trolley de pratos (1 base por forno)
Rolling frame for GN2/1 oven. Obligatory if using a cooking module or plate trolley (1 frame per oven)

cód. 0 AC101CB30
Trolley de pratos para forno de 10 níveis GN1/1. Capacidade: 30 pratos máx. Ø 285mm, distância entre guias= 66mm, separado
Plate trolley for 10 level GN1/1 oven. Capacity: 30 plates max. Ø285mm, spaced 66mm, apart 

cód. 0 AC201CB40
Trolley de pratos Gastronorm para forno de 20 níveis GN2/1. Capacidade: 40 pratos máx. Ø 285mm, distância entre guias= 100mm, 
separado
Gastronomic plate trolley for 20 level GN2/1 oven. Capacity : 40 plates max. Ø 285mm, spaced 100mm, apart

cód. 0 AC101CB60
Trolley de pratos para forno de 20 níveis GN2/1. Capacidade: 60 pratos máx. Ø 285mm, distância entre guias= 66mm, separado. 
Nota: Selecione o módulo mesa de carga para o forno
Plate trolley for 20 level GN2/1 oven. Capacity: 60 plates max. Ø 285mm, spaced 66mm, apart. N.B. select a loading module per oven

cód. 0 AC202CB78
Trolley de pratos Gastronorm para forno de 20 níveis GN2/1. Capacidade: 78 pratos máx. Ø 285mm, distância entre guias= 100mm, 
separado
Gastronomic plate trolley for 20 level GN2/1 oven. Capacity : 78 plates max Ø 285mm, spaced 100mm, apart

cód. 0 AC201CG65
Trolley adicional para forno de 20 níveis GN1/1, distância entre guias 65 mm
Additional oven trolley for 20 level GN1/1 oven, 65mm spacing

cód. 0 AC202CG65
Trolley adicional para forno de 20 níveis GN2/1, distância entre guias 65 mm
Additional oven trolley for 20 level GN2/1 oven 65mm spacing

cód. 0 AC202CB102
Trolley de pratos para forno de 20 níveis GN2/1. Capacidade: 102 pratos máx. Ø 285mm, distância entre guias= 75mm, separado
Plate trolley for 20 level GN2/1 oven. Capacity : 102 plates Ø max 285mm, spaced 75mm apart.

cód. 0 AC101HB
Cobertura térmica para para módulo mesa de carga de 10 níveis GN1/1
Insulated cover for 10 level GN1/1 loading table module

cód. 0 AC201HB
Cobertura térmica para para módulo mesa de carga de 20 níveis GN1/1
Insulated cover for 20 level GN1/1 oven plate trolley

cód. 0 AC202HB
Cobertura térmica para trolley de pratos 20 níveis GN2/1
Insulated cover for 20 level GN2/1 oven plate trolley
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Características técnicas / Technical table Equajet Precijet

Interface / Interface Touchscreen Touchscreen

Funções / Functions

CoreControl: Confeção precisa / CoreControl: precise cooking  
JetControl: Tecnologia avançada de injeção / JetControl: Advanced injection technology 
Caldeira / Boiler 
Modos de confeção / Cooking modes

Confeção a baixa temperatura 30 - 97 ºC / Low temperature cooking 30 - 97 °C  
Modo vapor 98ºC / Steam mode 98°C  
Vapor sobreaquecido 99 - 105 ºC / Superheated steam 99 - 105 °C  
Modo convecção 0 - 250 ºC / Convection Mode 0 – 250 °C  
Modo misto 30 - 250 ºC / Combination mode 30 - 250 °C  
Modo regeneração / Regeneration mode  
Modo Delta T/ Delta T mode 
Programação & conetividade / Programming & Connectivity

Número de programas disponíveis / Number of programs available 100 > 1000

Número de programas pré-gravados / Number of pre-recorded programs 18 80

Programação instantânea  / Instantaneous programming 
Modo meus favoritos / My favorite mode 
Receitas bloquedas pelo Chef / Recipes lockable by the Chef  
Perfil do utilizador / User profile 
Visualização digital da receita a cores / Digital colour photo recipe display 
Atualização de fotografias /  Update photos 
Interface USB / USB interface o 
Software FastPad® para PC / FastPad® PC software 
Utilização / Use

Multiprodutos / Multi Products 
Multi níveis / Multi Levels 
Função pré-aquecimento / Preheating function  
Controlo manual da humidade / Manual humidity control  
Velocidade do ventilador regulável de 1 a 100%  / Ventilation speed adjustable from 1 to 100%  
Modo a ar seco / Drying mode  
Função de manutenção de temperatura / Holding function  
Função humidificação / Humidifier function  
Rápido arrefecimento automático do interior da câmara / Automatic rapid cooling of the oven cavity  
Rápido arrefecimento manual do interior da câmara / Manual rapid cooling of the oven cavity  
Ligação para sonda de temperatura / Connected core probe  
Lavagem & ambiente / Washing & Environment

Dados de custo de energia e consumíveis, ...  / Energy and consumables cost data, ... 
Monitorização do consumo de produto “Lessiviel” / Monitoring of product consumption Lessiviel 
Análise contínua da qualidade da água / Continuous analysis of water quality 
Sistema de limpeza em circuito fechado  / Closed circuit cleaning system 
Programa completo de limpeza automática / Complete automatic cleaning program o 
Programa completo de limpeza semiautomática / Semi-automatic cleaning program  
Rápido enxaguamento / Quick Rinse  
Características técnicas / Technical characteristics

Travão do ventilador / Fan brake  
Pés reguláveis em altura / Height adjustable feet  
Porta de vidro duplo atérmico / Athermic double glazed cool door  
Acesso técnico pela zona frontal / Technical access from the front  
Outros / Others

Manutenção e visualização de receitas culinária / Maintenance and culinary contact display  
o = Kit ou opção / Kit or option
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Opcionais para fornos / Optionals for ovens

cód. 1190.220.228 ICP
Sonda interna multiponto para fornos MD 6.1 e MD 10.1
Internal core probe multipoint for MD 6.1 and MD 10.1 ovens

cód. 1190.220. ECP
Sonda externa multiponto para fornos MD - MC 6.1 e MD - MC 10.1
External core probe multipoint for MD - MC 6.1 and MD - MC 10.1 ovens

cód. 1190.220. ISV
Sonda interna sous-vide para fornos MD - MC 6.1 e MD - MC 10.1
Internal core probe sous-vide for MD - MC 6.1 and MD - MC 10.1 ovens

cód. 1190.220. ESV
Sonda externa sous-vide para fornos MD - MC 6.1 e MD - MC 10.1
External core probe sous-vide for MD - MC 6.1 and MD - MC 10.1 ovens

cód. 1190.49.113 UBG 6/10
Base universal com guias para fornos MAGNUS® 6/10 tabuleiros
Universal base with guides for 6/10 trays MAGNUS® ovens

cód. 1190.220.217 GL6T60.40
Kit 6 guias laterais 600x400 mm para fornos CH - MD - MC 6.1
6-side guides kit, 600x400 mm for CH - MD - MC 6.1 ovens

cód. 1190.220.218 GL10T60.40
Kit 10 guias laterais 600x400 mm para fornos CH - MD - MC 10.1
10-side guides kit, 600x400 mm for CH - MD - MC 10.1  ovens

cód. 1190.220.073 SOBR 6/10
Kit para sobreposição fornos 6/10 tabuleiros - somente para fornos elétricos
Kit for overlapping of 6/10 trays ovens - only for electric ovens

cód. 1190.220.083 MAFC0073
Chuveiro externo
External shower

cód. 1190.303.017 M02000005110
Grelha GN1/1 em aço inoxidável, 530x325 mm
Stainless steel grid GN1/1, 530x325 mm

cód. 1190.118.033 13869200
Grelha GN2/1 em aço inox, 646x530 mm
Stainless steel grid GN2/1, 646x530 mm

cód. 1190.303.005 M02000005100
Grelha EN 600x400 mm em aço inoxidável
Stainless steel grid, EN 600x400 mm

cód. 1190.220.077 MAFC0095
Grelha GN1/1 em inox para verduras
Stainless steel grid GN1/1 for vegetables

cód. 1190.220.078 MAFC0097
Cesto inox em rede GN1/1 para batatas
Stainless steel basket GN1/1 for potatoes

cód. 1190.05. AFC0113
Tabuleiro alumínio GN1/1 (Alt=20 mm) para assados e fritos
Aluminium tray GN1/1 (h=20mm) for roasted and fries

cód. 1190.05. AFC0114
Tabuleiro alumínio GN1/1 (h=40 mm) para assados e fritos
Aluminium tray GN1/1 (h=40mm) for roasted and fries

Opcionais para fornos
Optionals for ovens
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Fornos de pizza
Pizza ovens

Forno elétrico combinado (convecção e pizza) 
Electric combi oven (convection and pizza)

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1000x1151x1202 mm

Potência / Power 12 kW

Forno de convecção / Convection oven 4x (600x400 mm) un.

Distância entre guias / Distance between guides 70 mm

Dimensão da câmara de pizza / Pizza chamber dimensions 620x820x140 mm

Capacidade pizzas (Ø 250 mm) / Pizza capacity (Ø 250 mm) 7 un.

Peso / Weight 182 kg

EMP.PFE.4+5-Y-B (cód. 1040.744.001) NTS Japan

• Controlador termostático eletrónico de aquecimento. 
• Controlo digital do tempo e da temperatura. 
• Dois ventiladores para circulação homogénea do ar quente. 
• Porta com vidro duplo vedado com silicone e equipado com micro 

interruptor. 
• Vapor manual. 
• Visor digital da temperatura interior. 
• Potência de aquecimento ajustável em ambas as câmaras. 
• Estrutura em aço inoxidável.

• Thermostatic electronic heating control setting.
• Digital controlled cooking time and temperature.
• Dual direction fan provides homogenous heat distrubiton. 
• Silicon sealed tempered glass. 
• Manuel steamer. 
• Switch system on the door.
• Digital interior temperature indicator.
• Adjustable top and bottom heating output. 
• Stainless steel body.

400V

Forno de pizza elétrico, 1 câmara 350x350x170 mm
Electric pizza oven, 1 chamber 350x350x170 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 580x500x360 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 350x350x170 mm

Potência / Power 2.2 (1.4 Superior/Upper) + (0.8 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 1 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 39 kg

M1 (cód. 1040.775.004)

• Forno compacto, prático e funcional com superfície em tijolo 
refratário, ideal para pizzas e outros produtos de panificação e de 
cozinha (semiprocessados).

• Possibilidade de sobrepor até 4 câmaras, sem a necessidade de uma 
ligação.

• Equipado com termóstato de segurança.

• Compact, practical and functional oven with a refractory brick 
baking surface, ideal for pizzas and other bread and kitchen 
products (semi-processed).

• Up to 4 chambers can be placed on top of each other, without the 
need for a connection.

• Equipped with a safety thermostat.

230V

MAGNUS®
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Forno de pizza elétrico, 1 câmara 700x700x150 mm
Electric pizza oven, 1 chamber 700x700x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 990x920x380 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x700x150 mm

Potência / Power 5.6 (2.8 Superior/Upper) + (2.8 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 4 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 74 kg

Forno de pizza elétrico, 1 câmara 700x1050x150 mm
Electric pizza oven, 1 chamber 700x1050x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 990x1270x380 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x1050x150 mm

Potência / Power 7.3 (3.65 Superior/Upper) + (3.65 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 6 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 97 kg

B4 (cód. 1040.775.005)

B6 (cód. 1040.775.006)

• Forno elétrico com resistências blindadas em aço e superfície 
refratária no fundo.

• Possibilidade de sobrepor até 2 câmaras, sem a necessidade de uma 
ligação de exaustor.

• Frontal em aço inoxidável, porta em aço inoxidável com vidro, um 
termómetro mecânico, dois termóstato mecânicos, termóstato de 
segurança e luz da câmara com bom isolamento.

• Forno elétrico com resistências blindadas em aço e superfície 
refratária no fundo.

• Possibilidade de sobrepor até 2 câmaras, sem a necessidade de uma 
ligação de exaustor.

• Frontal em aço inoxidável, porta em aço inoxidável com vidro, um 
termómetro mecânico, dois termóstato mecânicos, termóstato de 
segurança e luz da câmara com bom isolamento.

• Electric oven with steel armoured heating elements and a bottom 
refractory surface.

• Up to 2 single-chamber ovens can be placed on top of each other 
without the need for an exhauster connection.

•  This oven has a stainless steel front and stainless steel door with 
glass, with a mechanical thermometer, two mechanical thermostats, 
safety thermostat, and heat resistant light. 

• Electric oven with steel armoured heating elements and a bottom 
refractory surface.

• Up to 2 single-chamber ovens can be placed on top of each other 
without the need for an exhauster connection.

•  This oven has a stainless steel front and stainless steel door with 
glass, with a mechanical thermometer, two mechanical thermostats, 
safety thermostat and heat resistant light. 

400V

261

400V

261

MAGNUS®

MAGNUS®

Forno de pizza elétrico, 2 câmaras 700x700x150 mm
Electric pizza oven, 2 chambers 700x700x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 990x920x680 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x700x150 mm

Potência / Power 11.2 (2.8 Superior/Upper) + (2.8 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 4 + 4 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 149 kg

B44 (cód. 1040.775.007)

• Forno elétrico com resistências blindadas em aço e superfície 
refratária no fundo.

• Frontal em aço inoxidável, porta em aço inoxidável com vidro, um 
termómetro mecânico, dois termóstato mecânicos por câmara, 
termóstato de segurança e luz da câmara com bom isolamento.

• Electric oven with steel armoured heating elements and a bottom 
refractory surface.

•  This oven has a stainless steel front and stainless steel door with 
glass, with a mechanical thermometer, two mechanical thermostats 
per chamber, safety thermostat, and heat resistant light. 
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Forno de pizza elétrico, 1 câmara 700x700x150 mm - digital
Electric pizza oven, 1 chamber 700x700x150 mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 990x920x380 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x700x150 mm

Potência / Power 5.6 (2.8 Superior/Upper) + (2.8 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 4 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 74 kg

D4 (cód. 1040.775.009)

• Forno elétrico com resistências blindadas em aço e superfície 
refratária no fundo.

• Frontal em aço inoxidável, porta em aço inoxidável com vidro, 
dois termóstatos digitais, termóstato de segurança, luz da câmara 
resistente ao calor, um interruptor e manípulo para abrir e fechar o 
exaustor de vapor.

• Electric oven with steel armoured heating elements and a bottom 
refractory surface.

• This oven has a stainless steel front and stainless door with glass, 
two digital thermostats, safety thermostat, heat resistant light, 
a main switch and a knob for opening and closing the steam 
exhauster. 
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Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 1 câmara 670x685x135 mm 
- digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 1 chamber 670x685x135 mm - 
digital

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 670x685x135 mm

Peso / Weight 96 kg

D4R (cód. 1090.775.028)

• Restantes características técnicas iguais ao modelo D4. • Other technical characteristics similar to D4 model.

MAGNUS®

Forno de pizza elétrico, 2 câmaras 700x1050x150 mm
Electric pizza oven, 2 chambers 700x1050x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 990x1270x680 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x1050x150 mm

Potência / Power 14.6 (3.65 Superior/Upper)+(3.65 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 6 + 6 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 175 kg

B66 (cód. 1040.775.008)

• Forno elétrico com resistências blindadas em aço e superfície 
refratária no fundo.

• Frontal em aço inoxidável, porta em aço inoxidável com vidro, um 
termómetro mecânico, dois termóstato mecânicos por câmara, 
termóstato de segurança e luz da câmara com bom isolamento.

• Electric oven with steel armoured heating elements and a bottom 
refractory surface.

•  This oven has a stainless steel front and stainless steel door with 
glass, with a mechanical thermometer, two mechanical thermostats 
per chamber, safety thermostat and heat resistant light. 
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Kits de diferentes artigos para diferentes tipos 
de utilizadores:
Os que requerem alta performance e inovação, os que têm uma utilização 
tradicional e os utilizadores pontuais. 

Consulte a página 333.

Utensil kits for different user types:
Users that require high performance and innovation, traditional users and 
occasional users.

See page 333.
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Forno de pizza elétrico, 1 câmara 700x1050x150 mm - digital
Electric pizza oven, 1 chamber 700x1050x150 mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 990x1270x380 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x1050x150 mm

Potência / Power 7.3 (3.65 Superior/Upper) + (3.65 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 6 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 97 kg

Forno de pizza elétrico, 1 câmara 1050x1050x150 mm - digital
Electric pizza oven, 1 chamber 1050x1050x150 mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1340x1270x380 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 1050x1050x150 mm

Potência / Power 12.9 (7.5 Superior/Upper) + (5.4 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 9 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 130 kg

D6 (cód. 1040.775.010)

D9 (cód. 1040.775.011)

• Forno elétrico com resistências blindadas em aço e superfície 
refratária no fundo.

• Frontal em aço inoxidável, porta em aço inoxidável com vidro, 
dois termóstatos digitais, termóstato de segurança, luz da câmara 
resistente ao calor, um interruptor e manípulo para abrir e fechar o 
exaustor de vapor.

• Forno elétrico com resistências blindadas em aço e superfície 
refratária no fundo.

• Elementos de aquecimento instalados em intervalos decrescentes, a 
fim de minimizar a dispersão de calor nas áreas perto da porta.

• Frontal em aço inoxidável, porta em aço inoxidável com vidro, 
dois termóstatos digitais, luz da câmara resistente ao calor, um 
interruptor e manípulo para abrir e fechar o exaustor de vapor.

• Electric oven with steel armoured heating elements and a bottom 
refractory surface.

• This oven has a stainless steel front and stainless door with glass, 
two digital thermostats, safety thermostat, heat resistant light, 
a main switch and a knob for opening and closing the steam 
exhauster. 

• Electric oven with steel armoured heating elements and a bottom 
refractory surface.

• Heating elements are installed at decreasing intervals in order to 
minimize the heat dispersion in the areas near the door. 

• This oven has a stainless steel front and stainless door with glass, 
two digital thermostats, heat resistant light, a main switch and a 
knob for opening and closing the steam exhauster. 
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Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 1 câmara 1020x1035x135 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 1 chamber 1020x1035x135 
mm - digital

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 1020x1035x135 mm

Peso / Weight 173 kg

Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 1 câmara 670x1035x135 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 1 chamber 670x1035x135 
mm - digital

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 670x1035x135 mm

Peso / Weight 128 kg

D9R (cód. 1090.775.030)

D6R (cód. 1090.775.029)

• Restantes características técnicas iguais ao modelo D9.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo D6.

• Other technical characteristics similar to D9 model.

• Other technical characteristics similar to D6 model.

MAGNUS®

MAGNUS®
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Forno de pizza elétrico, 2 câmaras 700x700x150 mm - digital
Electric pizza oven, 2 chambers 700x700x150 mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 990x920x680 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x700x150 mm

Potência / Power 11.2 (2.8 Superior/Upper) + (2.8 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 4 + 4 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 149 kg

D44 (cód. 1040.775.012)

• Forno elétrico com resistências blindadas em aço e superfície 
refratária no fundo.

• Frontal em aço inoxidável, porta em aço inoxidável com vidro, 
dois termóstatos digitais, termóstato de segurança, luz da câmara 
resistente ao calor, um interruptor e manípulo para abrir e fechar o 
exaustor de vapor.

• A câmara é totalmente independente.

• Electric oven with steel armoured heating elements and a bottom 
refractory surface.

• This oven has a stainless steel front and stainless door with glass, 
two digital thermostats, safety thermostat, heat resistant light, 
a main switch and a knob for opening and closing the steam 
exhauster. 

• Chamber is fully independent.
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Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 2 câmaras 670x685x135 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 2 chambers 670x685x135 
mm - digital

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 670x685x135 mm

Peso / Weight 193 kg

D44R (cód. 1090.775.031)

• Restantes características técnicas iguais ao modelo D44. • Other technical characteristics similar to D44 model.

MAGNUS®

Forno de pizza elétrico, 2 câmaras 700x1050x150 mm - digital
Electric pizza oven, 2 chambers 700x1050x150 mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 990x1270x680 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x1050x150 mm

Potência / Power 14.6 (3.65 Superior/Upper)+(3.65 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 6 + 6 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 175 kg

D66 (cód. 1040.775.013)

• Forno elétrico com resistências blindadas em aço e superfície 
refratária no fundo.

• Frontal em aço inoxidável, porta em aço inoxidável com vidro, 
dois termóstatos digitais, termóstato de segurança, luz da câmara 
resistente ao calor, um interruptor e manípulo para abrir e fechar o 
exaustor de vapor.

• A câmara é totalmente independente.

• Electric oven with steel armoured heating elements and a bottom 
refractory surface.

• This oven has a stainless steel front and stainless door with glass, 
two digital thermostats, safety thermostat, heat resistant light, 
a main switch and a knob for opening and closing the steam 
exhauster. 

• Chamber is fully independent.
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Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 2 câmaras 670x1035x135 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 2 chambers 670x1035x135 
mm - digital

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 670x1035x135 mm

Peso / Weight 237 kg

D66R (cód. 1090.775.032)

• Restantes características técnicas iguais ao modelo D66. • Other technical characteristics similar to D66 model.

MAGNUS®
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Forno de pizza elétrico, 2 câmaras 1050x1050x150 mm - digital
Electric pizza oven, 2 chambers 1050x1050x150 mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1340x1270x680 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 1050x1050x150 mm

Potência / Power 25.8 (7.5 Superior/Upper) + (5.4 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 9 + 9 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 235 kg

D99 (cód. 1040.775.014)

• Forno elétrico com resistências blindadas em aço e superfície 
refratária no fundo.

• Elementos de aquecimento instalados em intervalos decrescentes, a 
fim de minimizar a dispersão de calor nas áreas perto da porta.

• Frontal em aço inoxidável, porta em aço inoxidável com vidro, 
dois termóstatos digitais, luz da câmara resistente ao calor, um 
interruptor e manípulo para abrir e fechar o exaustor de vapor.

• A câmara é totalmente independente.

• Electric oven with steel armoured heating elements and a bottom 
refractory surface.

• Heating elements are installed at decreasing intervals in order to 
minimize the heat dispersion in the areas near the door. 

• This oven has a stainless steel front and stainless door with glass, 
two digital thermostats, heat resistant light, a main switch and a 
knob for opening and closing the steam exhauster. 

• Chamber is fully independent.
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Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 2 câmaras 1020x1035x135 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 2 chambers 1020x1035x135 
mm - digital

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 1020x1035x135 mm

Peso / Weight 321 kg

D99R (cód. 1090.775.033)

• Restantes características técnicas iguais ao modelo D99. • Other technical characteristics similar to D99 model.

MAGNUS®

Kits de diferentes artigos para diferentes tipos 
de utilizadores:
Os que requerem alta performance e inovação, os que têm uma utilização 
tradicional e os utilizadores pontuais. 

Consulte a página 333.

Utensil kits for different user types:
Users that require high performance and innovation, traditional users and 
occasional users.

See page 333.

Amassadeiras de 8 a 44 kg:
Disponíveis com cuba fixa, cuba extraível e velocidade variável.

Consulte na página 320.

Dough spiral mixers of 8 to 44 kg:
Available with fixed bowl, extractible bowl and variable speed.

See page 320.
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Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 1 câmara 670x1035x150 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 1 chamber 670x1035x150 
mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1090x1360x400 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 670x1035x150 mm

Potência / Power 8.9 (5.4 Superior/Upper) + (3.5 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 6 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 158 kg

Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 1 câmara 1020x685x150 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 1 chamber 1020x685x150 
mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1440x1010x400 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 1020x685x150 mm

Potência / Power 9 (5.4 Superior/Upper) + (3.6 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 6 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 168 kg

HDS6 (cód. 1040.775.016)

HDS6L (cód. 1040.775.017)

• Forno de pizza elétrico concebido para combinar elevados níveis de 
desempenho e fiabilidade com um desenho inovador.

• Frontal em aço, corpo pré-pintado, porta de aço com vidro, 
manípulo para abrir e fechar o exaustor de vapor, pegas atérmicas 
e painel de controlo eletrónico que permite programar o início, o 
fim de cozedura e dois tipos de funcionamento (contínuo/ P2 e não 
contínuo/P1).

• Iluminação dupla de baixa tensão (12V).
• Tijolo refratário com resistências de aquecimento visiveis no topo e 

fundo em tijolo refratário com aquecimento “ACTIVESTONE®”.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo HDS6.

• Electric pizza oven was designed in order to combine high levels of 
performance and reliability with an innovative design.

• It has a steel front, pre-painted body, steel door with glass, a knob 
for opening and closing the steam exhauster, non-thermal handles 
and an electronic card that is used to program the start, end of 
baking and two work settings (continuous/P2 and non-continuous/
P1). 

• Double lighting low voltage (12V).
• Refractory bricks with elements at sight on the top and refractory 

bricks with “ACTIVESTONE®” heating on the bottom.

• Other technical characteristics similar to the HDS6 model.
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Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 1 câmara 670x685x150 mm 
- digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 1 chamber 670x685x150 mm - 
digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1090x1010x400 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 670x685x150 mm

Potência / Power 6.6 (4.2 Superior/Upper) + (2.4 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 4 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 136 kg

HDS4 (cód. 1040.775.015)

• Forno de pizza elétrico concebido para combinar elevados níveis de 
desempenho e fiabilidade com um desenho inovador.

• Frontal em aço, corpo pré-pintado, porta de aço com vidro, 
manípulo para abrir e fechar o exaustor de vapor, pegas atérmicas 
e painel de controlo eletrónico que permite programar o início, o 
fim de cozedura e dois tipos de funcionamento (contínuo/ P2 e não 
contínuo/P1).

• Iluminação dupla de baixa tensão (12V).
• Tijolo refratário com resistências de aquecimento visiveis no topo e 

fundo em tijolo refratário com aquecimento “ACTIVESTONE®”.

• Electric pizza oven was designed in order to combine high levels of 
performance and reliability with an innovative design.

• It has a steel front, pre-painted body, steel door with glass, a knob 
for opening and closing the steam exhauster, non-thermal handles 
and an electronic card that is used to program the start, end of 
baking and two work settings (continuous/P2 and non-continuous/
P1). 

• Double lighting low voltage (12V).
• Refractory bricks with elements at sight on the top and refractory 

bricks with “ACTIVESTONE®” heating on the bottom.

400V
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MAGNUS®
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Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 2 câmaras 670x1035x150 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 2 chambers 670x1035x150 
mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1090x1360x720 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 670x1035x150 mm

Potência / Power 17.76 (5.4 Superior/Upper)+(3.48 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 6 + 6 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 275 kg

Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 1 câmara 1020x1035x150 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 1 chamber 1020x1035x150 
mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1440x1360x400 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 1020x1035x150 mm

Potência / Power 13.3 (8.1 Superior/Upper) + (5.2 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 9 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 200 kg

HDS66 (cód. 1040.775.020)

HDS9 (cód. 1040.775.018)

• Restantes características técnicas iguais ao modelo HDS44.

• Forno de pizza elétrico concebido para combinar elevados níveis de 
desempenho e fiabilidade com um desenho inovador.

• Frontal em aço, corpo pré-pintado, porta de aço com vidro, 
manípulo para abrir e fechar o exaustor de vapor, pegas atérmicas 
e painel de controlo eletrónico que permite programar o início, o 
fim de cozedura e dois tipos de funcionamento (contínuo/ P2 e não 
contínuo/P1).

• Iluminação dupla de baixa tensão (12V).
• Tijolo refratário com resistências de aquecimento visiveis no topo e 

fundo em tijolo refratário com aquecimento “ACTIVESTONE®”.

• Other technical characteristics similar to the HDS44 model.

• Electric pizza oven was designed in order to combine high levels of 
performance and reliability with an innovative design.

• It has a steel front, pre-painted body, steel door with glass, a knob 
for opening and closing the steam exhauster, non-thermal handles 
and an electronic card that is used to program the start, end of 
baking and two work settings (continuous/P2 and non-continuous/
P1). 

• Double lighting low voltage (12V).
• Refractory bricks with elements at sight on the top and refractory 

bricks with “ACTIVESTONE®” heating on the bottom.
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Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 2 câmaras 670x685x150 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 2 chambers 670x685x150 
mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1090x1010x720 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 670x685x150 mm

Potência / Power 13.2 (4.2 Superior/Upper) + (2.4 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 4 + 4 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 225 kg

HDS44 (cód. 1040.775.019)

• Forno de pizza elétrico concebido para combinar elevados níveis de 
desempenho e fiabilidade com um desenho inovador.

• Frontal em aço, corpo pré-pintado, porta de aço com vidro, 
manípulo para abrir e fechar o exaustor de vapor, pegas atérmicas 
e painel de controlo eletrónico que permite programar o início, o 
fim de cozedura e dois tipos de funcionamento (contínuo/ P2 e não 
contínuo/P1).

• Iluminação dupla de baixa tensão (12V).
• Tijolo refratário com resistências de aquecimento visiveis no topo e 

fundo em tijolo refratário com aquecimento “ACTIVESTONE®”.

• Electric pizza oven was designed in order to combine high levels of 
performance and reliability with an innovative design.

• It has a steel front, pre-painted body, steel door with glass, a knob 
for opening and closing the steam exhauster, non-thermal handles 
and an electronic card that is used to program the start, end of 
baking and two work settings (continuous/P2 and non-continuous/
P1). 

• Double lighting low voltage (12V).
• Refractory bricks with elements at sight on the top and refractory 

bricks with “ACTIVESTONE®” heating on the bottom.

400V
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Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 2 câmaras 1020x685x150 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 2 chambers 1020x685x150 
mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1440x1010x720 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 1020x685x150 mm

Potência / Power 18 (5.4 Superior/Upper) + (3.6 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 6 + 6 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 289 kg

HDS66L (cód. 1040.775.021)

400V
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MAGNUS®

• Forno de pizza elétrico concebido para combinar elevados níveis de 
desempenho e fiabilidade com um desenho inovador.

• Frontal em aço, corpo pré-pintado, porta de aço com vidro, 
manípulo para abrir e fechar o exaustor de vapor, pegas atérmicas 
e painel de controlo eletrónico que permite programar o início, o 
fim de cozedura e dois tipos de funcionamento (contínuo/ P2 e não 
contínuo/P1).

• Iluminação dupla de baixa tensão (12V).
• Tijolo refratário com resistências de aquecimento visiveis no topo e 

fundo em tijolo refratário com aquecimento “ACTIVESTONE®”.

• Electric pizza oven was designed in order to combine high levels of 
performance and reliability with an innovative design.

• It has a steel front, pre-painted body, steel door with glass, a knob 
for opening and closing the steam exhauster, non-thermal handles 
and an electronic card that is used to program the start, end of 
baking and two work settings (continuous/P2 and non-continuous/
P1). 

• Double lighting low voltage (12V).
• Refractory bricks with elements at sight on the top and refractory 

bricks with “ACTIVESTONE®” heating on the bottom.

Forno de pizza elétrico com câmara totalmente em tijolo refratário, 2 câmaras 1020x1035x150 
mm - digital / Electric pizza oven with full refractory stone chamber, 2 chambers 1020x1035x150 
mm - digital

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1440x1360x720 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 1020x1035x150 mm

Potência / Power 26.64 (8.1 Superior/Upper)+(5.22 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 9 + 9 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 372 kg

HDS99 (cód. 1040.775.022)

• Forno de pizza elétrico concebido para combinar elevados níveis de 
desempenho e fiabilidade com um desenho inovador.

• Frontal em aço, corpo pré-pintado, porta de aço com vidro, 
manípulo para abrir e fechar o exaustor de vapor, pegas atérmicas 
e painel de controlo eletrónico que permite programar o início, o 
fim de cozedura e dois tipos de funcionamento (contínuo/ P2 e não 
contínuo/P1).

• Iluminação dupla de baixa tensão (12V).
• Tijolo refratário com resistências de aquecimento visiveis no topo e 

fundo em tijolo refratário com aquecimento “ACTIVESTONE®”.

• Electric pizza oven was designed in order to combine high levels of 
performance and reliability with an innovative design.

• It has a steel front, pre-painted body, steel door with glass, a knob 
for opening and closing the steam exhauster, non-thermal handles 
and an electronic card that is used to program the start, end of 
baking and two work settings (continuous/P2 and non-continuous/
P1). 

• Double lighting low voltage (12V).
• Refractory bricks with elements at sight on the top and refractory 

bricks with “ACTIVESTONE®” heating on the bottom.

400V
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MAGNUS®

Forno de pizza HDS equipado com suporte e 
câmpanula de exaustão (opcional)

HDS pizza oven equipped with stand and 
extractor hood (optional)
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Forno de pizza elétrico com prato refratário giratório, 1 câmara 1050x1050x150 mm
Electric pizza oven with a raised rotary refractory plate, 1 chamber 1050x1050x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1450x1360x580 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 1050x1050x150 mm

Potência / Power 16.84 (9.15 Superior/Upper) + (7.63 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas / Pizza capacity 7 (Ø 30 cm) / 6 (Ø 34 cm) / 3 (Ø 45 cm) un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 300 kg

Circle (cód. 1040.775.024)

• É um forno elétrico com prato refratário giratório desenhado 
e fabricado para oferecer elevados desempenhos, eficiência, 
facilidade de uso e fiabilidade a baixos custos de funcionamento.

• Modelo digital que possui um painel de controlo eletrónico que 
permite programar o início, o fim de cozedura e dois tipos de 
funcionamento (contínuo/ P2 e não contínuo/P1).

• Tijolo refratário com resistências de aquecimento visiveis no topo e 
fundo em tijolo refratário com aquecimento “ACTIVESTONE®”.

• Iluminação dupla de baixa tensão (12V).

• It is an electric oven with a raised rotary refractory plate, designed 
and built to offer high levels of performance, efficiency, simplicity of 
use and reliability with low operating costs. 

• It is a single digital model that has an electronic card that is 
used to program the start, end of baking and two work settings 
(continuous/P2 and non-continuous/P1). 

• Refractory bricks with heating elements at sight on the top and 
refractory bricks with “ACTIVESTONE®” heating on the bottom.

• Double lighting low voltage (12V).

400V
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MAGNUS®

Forno combinado (pão/pizza) elétrico, 2 câmaras 700x660x200 mm
Electric combi oven (bread/pizza), 2 chambers 700x660x200 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1000x970x750 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x660x200 mm

Potência / Power 13.2 (2.8 Superior/Upper) + (2.8 Inferior/Lower) kW

Capacidade pizzas (Ø 33 cm) / Pizza capacity (Ø 33 cm) 4 + 4 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 145 kg

Pane/Pizza (cód. 1040.775.023)

• A eficiência e simplicidade são os pontos fortes do “Pane/pizza”: 
eficiente, uma vez que garante uma uniformidade de confeção 
perfeita em qualquer tipo de ambiente e em qualquer condição de 
carga, e simples, porque foi concebido com o propósito de criar um 
forno para cozer pão e pizza em qualquer uma das câmaras.

• Câmaras com humidificação e equipadas com uma aba de proteção 
que deverá ser deixada para baixo para retirar as pizzas, evitando 
assim a perda de calor. Para retirar o pão esta proteção deverá ser 
levantada.

• Pane/pizza makes effectiveness and simplicity its strengths: 
effective because it guarantees perfect cooking uniformity in any 
environment and in any load condition, and simple because it was 
designed with the aim to create an over to bake bread and pizza in 
any of the chambers.

• Chambers with humidifier and equipped with a protective flap that 
should be lift down to remove the pizzas, thus avoiding heat loss. To 
remove the bread, this protection must be lifted up.

400V
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MAGNUS®

Amassadeiras de 8 a 44 kg:
Disponíveis com cuba fixa, cuba extraível e velocidade variável.

Consulte na página 320.

Dough spiral mixers of 8 to 44 kg:
Available with fixed bowl, extractible bowl and variable speed.

See page 320.
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Forno de pizza a gás, 1 câmara 700x1050x150 mm
Gas pizza oven, 1 chamber 700x1050x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1130x1450x470 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x1050x150 mm

Potência / Power 20 kW

Potência absorvida/ Absorved power 17196 kcal/h

Consumo gás (liquido) / Gas consumption (liquid) 1.58 m3/h

Consumo gás (natural) / Gas consumption (natural) 2.12 m3/h

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 6 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 164 kg

G6 (cód. 1040.775.002)

• O forno a gás foi concebido para substituir o forno a lenha com 
vantagens como a simplicidade de uso e a limpeza.

• Possibilidade de sobrepor até duas câmaras do mesmo modelo, 
e podem incluir um suporte (disponível em duas alturas), móveis 
neutros e extratores.

• Interior da câmara com chapa aluminizada, a especial forma dos 
defletores em aço, permitem conduzir o calor para o teto perfurado 
da câmara e assim, por irradiação até a pizza.

• Especificar o tipo de gás: natural ou GPL.

• The gas oven was designed to replace wood-burning ovens, with 
the advantages such as easier use and cleaning.

• Up to two chambers of the same model can be placed on top of 
each other, equipped with a stand (with two available heights), 
neutral ans suction hood.

• Inside the aluminised plate chamber, the particular shape of the 
steel deflectors makes it possible to direct the heat the drilles ceiling 
of the chamber towards the pizza.

• Specify the type of gas: natural gas or LPG.

MAGNUS®

230V
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Forno de pizza a gás, 1 câmara 700x700x150 mm
Gas pizza oven, 1 chamber 700x700x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1130x1070x470 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 700x700x150 mm

Potência / Power 14 kW

Potência absorvida/ Absorved power 12037 kcal/h

Consumo gás (liquido) / Gas consumption (liquid) 1.1 m3/h

Consumo gás (natural) / Gas consumption (natural) 1.48 m3/h

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 4 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 132 kg

G4 (cód. 1040.775.001)

• O forno a gás foi concebido para substituir o forno a lenha com 
vantagens como a simplicidade de uso e a limpeza.

• Possibilidade de sobrepor até duas câmaras do mesmo modelo, 
e podem incluir um suporte (disponível em duas alturas), móveis 
neutros e extratores.

• Interior da câmara com chapa aluminizada, a especial forma dos 
defletores em aço, permitem conduzir o calor para o teto perfurado 
da câmara e assim, por irradiação até a pizza.

• Especificar o tipo de gás: natural ou GPL.

• The gas oven was designed to replace wood-burning ovens, with 
the advantages such as easier use and cleaning.

• Up to two chambers of the same model can be placed on top of 
each other, equipped with a stand (with two available heights), 
neutral ans suction hood.

• Inside the aluminised plate chamber, the particular shape of the 
steel deflectors makes it possible to direct the heat the drilles ceiling 
of the chamber towards the pizza.

• Specify the type of gas: natural gas or LPG.

MAGNUS®

230V

263



legenda
legend

página opcionais 
optionals page

elétrico
eletric

página acessórios 
Accessories page

gás
gas

voltagem
power supply

nº de tabuleiros
trays

261

Forno de pizza a gás, 1 câmara 1050x1050x150 mm
Gas pizza oven, 1 chamber 1050x1050x150 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1480x1400x470 mm

Dimensões da câmara (LPA) / Chamber dimensions (WDH) 1050x1050x150 mm

Potência / Power 29 kW

Potência absorvida/ Absorved power 24934 kcal/h

Consumo gás (liquido) / Gas consumption (liquid) 2.29 m3/h

Consumo gás (natural) / Gas consumption (natural) 3.07 m3/h

Capacidade pizzas (Ø 34 cm) / Pizza capacity (Ø 34 cm) 9 un.

Temperatura / Temperature 450 ºC

Peso / Weight 196 kg

G9 (cód. 1040.775.003)

• Restantes características técnicas iguais ao modelo G6. • Other technical characteristics similar to G6 model.

MAGNUS®

230V
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Opcionais para fornos de pizza
Optionals for pizza ovens
Opcionais para fornos B4-6, B44-66, D4-6-9 e  D44-66-99 / Optionals for B4-6, B44-66, D4-6-9 and D44-66-99 ovens

cód. 1090.775.022
Opção monofásico predisposição 2 cabos Mod. 4 - 6
Monophasic option, dual power cable, Mod. 4 - 6

cód. 1090.775.023
Opção monofásico predisposição 2 cabos, Mod. 44-66
Monophasic option, dual power cable, Mod. 44-66

cód. 1090.775.024
Suporte em aço inoxidável para forno de pizza Magnus 4, 980x810x1010/1070 mm
Stand in stainless steel for Magnus 4 pizza oven, 980x810x1010/1070 mm

cód. 1090.775.025
Suporte em aço inoxidável para forno de pizza Magnus 6, 980x1110x1010/1070 mm
Stand in stainless steel for Magnus 6 pizza oven, 980x1110x1010/1070 mm

cód. 1090.775.034
Suporte em aço inoxidável para forno de pizza Magnus 9, 1310x1110x1010/1070 mm
Stand in stainless steel for Magnus 9 pizza oven, 1310x1110x1010/1070 mm

cód. 1090.775.026
Suporte em aço inoxidável para forno de pizza Magnus 44, 980x810x810/870 mm
Stand in stainless steel for Magnus 44 pizza oven, 980x810x810/870 mm

cód. 1090.775.027
Suporte em aço inoxidável para forno de pizza Magnus 66, 980x1110x810/870 mm
Stand in stainless steel for Magnus 66 pizza oven, 980x1110x810/870 mm

cód. 1090.775.035
Suporte em aço inoxidável para forno de pizza Magnus 99, 1310x1110x810/870 mm
Stand in stainless steel for Magnus 99 pizza oven, 1310x1110x810/870 mm

cód. 1090.775.036
Campânula com frontal em inox para fornos D4/44, 325 m3/h, 990x880x150 mm, saída de fumos Ø 125  mm
Hood with stainless steel front for D4/44 ovens, 325 m3/h, 990x880x150 mm , flue outlet of Ø 125  mm

cód. 1090.775.037
Campânula com frontal em inox para fornos D6/66, 325 m3/h, 990x1230x150 mm, saída de fumos Ø 125  mm
Hood with stainless steel front for D6/66 ovens, 325 m3/h, 990x1230x150 mm , flue outlet of Ø 125  mm

cód. 1090.775.038
Campânula com frontal em inox para fornos D9/99, 325 m3/h, 1340x1230x150 mm, saída de fumos Ø 125  mm
Hood with stainless steel front for D9/99 ovens, 325 m3/h, 1340x1230x150 mm , flue outlet of Ø 125  mm

cód. 1090.775.039
Motor elétrico de aspiração completo com regulador de velocidade (potência absorvida 70 W)
Suction electric motor with speed regulator (70 W electrical input)

cód. 1090.775.017
Kit 4 rodas
4 wheels set
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Opcionais para fornos HDS 4-6-6L-9 e HDS 44-66-66L-99 / Optionals for HDS 4-6-6L-9and HDS 44-66-66L-99 ovens

cód. 1090.775.040
Opção monofásico predisposição 2 cabos para modelo HDS4
Monophasic option, dual power cable for HDS4 model

cód. 1090.775.041
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas HDS4, 1070x890x1010/1070 mm
Stand in stainless steel for HDS4 pizza oven, 1070x890x1010/1070 mm

cód. 1090.775.042
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas HDS6, 1070x1240x1010/1070 mm
Stand in stainless steel for HDS6 pizza oven, 1070x1240x1010/1070 mm

cód. 1090.775.043
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas HDS6L, 1420x890x1010/1070 mm
Stand in stainless steel for HDS6L pizza oven, 1420x890x1010/1070 mm

cód. 1090.775.044
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas HDS9, 1420x1240x1010/1070 mm
Stand in stainless steel for HDS9 pizza oven, 1420x1240x1010/1070 mm

cód. 1090.775.045
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas HDS44, 1070x890x810/870 mm
Stand in stainless steel for HDS44 pizza oven, 1070x890x810/870 mm

cód. 1090.775.046
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas HDS66, 1070x1240x810/870 mm
Stand in stainless steel for HDS66 pizza oven, 1070x1240x810/870 mm

cód. 1090.775.047
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas HDS66L, 1420x890x810/870 mm
Stand in stainless steel for HDS66L pizza oven, 1420x890x810/870 mm

cód. 1090.775.048
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas HDS99, 1420x1240x810/870 mm
Stand in stainless steel for HDS99 pizza oven, 1420x1240x810/870 mm

cód. 1090.775.049
Campânula com frontal em inox para fornos HDS4/44, 325 m3/h, 1070x1160x300 mm
Hood with stainless steel front for HDS4/44 ovens, 325 m3/h, 1070x1160x300 mm

cód. 1090.775.050
Campânula com frontal em inox para fornos HDS6/66, 325 m3/h, 1070x1510x300 mm
Hood with stainless steel front for HDS6/66 ovens, 325 m3/h, 1070x1510x300 mm

cód. 1090.775.051
Campânula com frontal em inox para fornos HDS6/66L, 325 m3/h, 1420x1160x300 mm
Hood with stainless steel front for HDS6/66L ovens, 325 m3/h, 1420x1160x300 mm

cód. 1090.775.052
Campânula com frontal em inox para fornos HDS9/99, 325 m3/h, 1420x1510x300 mm
Hood with stainless steel front for HDS9/99 ovens, 325 m3/h, 1420x1510x300 mm

cód. 1090.775.053
Campânula com frontal em inox para fornos HDS4/44, 980 m3/h, 1080x1310x280 mm
Hood with stainless steel front for HDS4/44 ovens, 980 m3/h, 1080x1310x280 mm

cód. 1090.775.054
Campânula com frontal em inox para fornos HDS6/66, 980 m3/h, 1080x1660x280 mm
Hood with stainless steel front for HDS6/66 ovens, 980 m3/h, 1080x1660x280 mm

cód. 1090.775.055
Campânula com frontal em inox para fornos HDS6/66L, 980 m3/h, 1430x1310x280 mm
Hood with stainless steel front for HDS6/66L ovens, 980 m3/h, 1430x1310x280 mm

cód. 1090.775.056
Campânula com frontal em inox para fornos HDS9/99, 980 m3/h, 1430x1660x280 mm
Hood with stainless steel front for HDS9/99 ovens, 980 m3/h, 1430x1660x280 mm

cód. 1090.775.016
Motor elétrico de aspiração completo com regulador de velocidade para campânula Ø 125  mm (potência 70 W)
Suction electric motor with speed regulator for Ø 125  mm  hood (70 W electrical input)

cód. 1090.775.
Motor elétrico de aspiração completo com regulador de velocidade para campânula Ø 200  mm (potência 150 W)
Suction electric motor with speed regulator for Ø 200  mm  hood (150 W electrical input)

cód. 1090.775.017
Kit 4 rodas
4 wheels set

Opcionais para forno Circle / Optionals for Circle oven

cód. 1090.775.057
Suporte em aço inoxidável, 1420x1190x1010/1070 mm
Stand in stainless steel, 1420x1190x1010/1070 mm

cód. 1090.775.056
Campânula com frontal em inox para forno Circle, 980 m3/h, 1430x1660x280 mm, saída de fumos Ø 200  mm
Hood with stainless steel front for Circle oven, 980 m3/h, 1430x1660x280 mm, flue outlet of Ø 200  mm

cód. 1090.775.
Motor elétrico de aspiração completo com regulador de velocidade (potência absorvida 150 W)
Suction electric motor with speed regulator (150 W electrical input)

cód. 1090.775.017
Kit 4 rodas
4 wheels set

Ø 200  mm
(Saída de fumos / Flue outlet)

Ø 125  mm
(Saída de fumos / Flue outlet)
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Opcionais para fornos a gás G4 e G6 / Optionals for gás ovens G4 and G6

cód. 1090.775.018
Armação para sobreposição forno de pizza G4
Frame for superimposed G4 pizza oven

cód. 1090.775.019
Armação para sobreposição forno pizza G6
Frame for superimposed G6 pizza oven

Opcionais para fornos a gás G4, G6 e G9 / Optionals for gas ovens G4, G6 and G9

cód. 1090.775.007
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas G4, 1120x890x1010/1080 mm
Stand in stainless steel for G4 pizza oven, 1120x890x1010/1080 mm

cód. 1090.775.008
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas G6, 1120x1240x1010/1080 mm
Stand in stainless steel for G6 pizza oven, 1120x1240x1010/1080 mm

cód. 1090.775.009
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas G9, 1470x1240x1010/1080 mm
Stand in stainless steel for G9 pizza oven, 1470x1240x1010/1080 mm

cód. 1090.775.010
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas G4+4, 1120x890x810/880 mm
Stand in stainless steel for G4+4 pizza oven, 1120x890x810/880 mm

cód. 1090.775.011
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas G6+6, 1120x1240x810/880 mm
Stand in stainless steel for G6+6 pizza oven, 1120x1240x810/880 mm

cód. 1090.775.012
Suporte em aço inoxidável para forno de pizzas G9+9, 1470x1240x810/880 mm
Stand in stainless steel for G9+9 pizza oven, 1470x1240x810/880 mm

cód. 1090.775.013
Campânula em inox para forno de pizzas G4, 325 m3/h, 1110x1060x300 mm, saída de fumos Ø 125  mm
Stainless steel hood  for G4 oven, 325 m3/h, 1110x1060x300 mm, flue outlet of Ø 125  mm

cód. 1090.775.014
Campânula em inox para forno de pizzas G6, 325 m3/h, 1110x1410x300 mm, saída de fumos Ø 125  mm
Stainless steel hood  for G6 oven, 325 m3/h, 1110x1410x300 mm, flue outlet of Ø 125  mm

cód. 1090.775.015
Campânula em inox para forno de pizzas G9, 325 m3/h, 1470x1410x300 mm, saída de fumos Ø 125  mm
Stainless steel hood  for G9 oven, 325 m3/h, 1470x1410x300 mm, flue outlet of Ø 125  mm

cód. 1090.775.039
Motor elétrico de aspiração completo com regulador de velocidade (potência absorvida 70 W)
Suction electric motor with speed regulator (70 W electrical input)

cód. 1090.775.017
Kit 4 rodas
4 wheels set

Opcionais para forno Pane/Pizza / Optionals for Pane/Pizza oven

cód. 1090.775.026
Suporte em aço inoxidável para forno combinado, 980x810x810/870 mm
Stand in stainless steel for combi oven, 980x810x810/870 mm

cód. 1090.775.036
Campânula com frontal em inox para forno combinado, 325 m3/h, 990x880x150 mm, saída de fumos Ø 125  mm
Stand in stainless steel for combi oven, 325 m3/h, 990x880x150 mm, flue outlet of Ø 125  mm

cód. 1090.775.039
Motor elétrico de aspiração completo com regulador de velocidade (potência absorvida 70 W)
Suction electric motor with speed regulator (70 W electrical input)

cód. 1090.775.017
Kit 4 rodas
4 wheels set

Ligações para chaminé  / Connection to chimney

cód. 1090.775.001 Interruptor de tiragem, Ø 180 mm / Draught switch, Ø 180 mm

cód. 1090.775.002 Tubo chaminé, Ø 180x500 mm / Chimney pipe, Ø 180x500 mm

cód. 1090.775.003 Conjunto chaminé de tiragem / Draught flue assembly

cód. 1090.775.004 Opção para sobreposição de fornos / Option for superimposed ovens

Ventilação na campânula / Ventilation in hood

cód. 1090.775.006 Conjunto chaminé “de baixo da campânula” / “Fume cupboard” flue assembly

cód. 1090.775.004 Opção para sobreposição de fornos / Option for superimposed ovens

Somente para o modelo G9, existem 4 tipos de instalação: indique sempre a solução escolhida (1-2-3-4)
Only for G9 model there are four different types of installation: always indicate to chosen solution (1-2-3-4)

S66CF57004

S74CF57003
Solução 2
Solution 2

Solução 4
Solution 4

A99PL57002

A92TU86003

S66CF57004

S74CF57003

Solução 1
Solution 1

Solução 3
Solution 3

1090.775.004

1090.775.006

1090.775.003

1090.775.002

1090.775.001

1090.775.004
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Laminadoras
Dough rollers

Amassadeiras de 8 a 44 kg:
Disponíveis com cuba fixa, cuba extraível e 
velocidade variável.

 Consulte na página 320.

Dough spiral mixers of 8 to 44 kg:
Available with fixed bowl, extractible bowl and 
variable speed.

See page 320.

Opcional para laminadoras / Optional for dough rollers

cód. 1090.775.020 S66CI54002 Pedal elétrico / Electric foot pedal

Laminadora, Ø 140 ÷ 310 mm
Dough roller, Ø 140 ÷ 310 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 420x470x650 mm

Potência / Power 0.25 / 0.33 kW / HP

Peso da massa / Dough weight 80 ÷ 210 g

Ø Pizza / Pizza Ø 140 ÷ 310 mm

Peso / Weight 26 kg

Laminadora, Ø 260 ÷ 400 mm
Dough roller, Ø 260 ÷ 400 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 530x470x790 mm

Potência / Power 0.37 / 0.5 kW / HP

Peso da massa / Dough weight 210 ÷ 600 g

Ø Pizza / Pizza Ø 260 ÷ 400 mm

Peso / Weight 35 kg

RM32 A (cód. 1050.775.001)

RM42 A (cód. 1050.775.002)

• Laminadora com duplo par de rolos.
• Preparada para a instalação de pedal.
• Estrutura em aço inoxidável.

• Laminadora com duplo par de rolos.
• Preparada para a instalação de pedal.
• Estrutura em aço inoxidável.

• Rooling machine with double pair of rollers.
• With preset for foot pedal.
• Stainless steel body.

• Rooling machine with double pair of rollers.
• With preset for foot pedal.
• Stainless steel body.

230V

230V

MAGNUS®

MAGNUS®
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Assador de grandes peças elétrico - 2 espetos
Electric large pieces roaster - 2 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1528x600x970 mm

Potência / Power 13.2 kW

Peso / Weight 135 kg

Assador de grandes peças a gás  - 2 espetos
Gas large pieces roaster - 2 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1528x600x970 mm

Potência / Power 17200 Kcal/h

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.62 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1490 g/h

Peso / Weight 135 kg

GPE-2 (cód. 1104.51.003)

GPG-2 (cód. 1104.51.004)

mcm

mcm

• Espetos com 110 cm de espaço útil, bandeja de 109x54x5 cm para 
recolha de molhos assados de batata, verduras, etc.

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 18/10.
• Interior desmontável para limpeza eficaz.
• Capacidade de assar peças até 34 cm de diâmetro; cabritos até 15 

kg/espeto; 2 pernis por espeto, até 8 kg cada.
• Equipado com iluminação interior que permite controlar 

corretamente a qualidade dos assados.

• Espetos com 110 cm de espaço útil, bandeja de 109x54x5 cm para 
recolha de molhos assados de batata, verduras, etc.

• Estrutura em aço inoxidável AISI 304 18/10.
• Interior desmontável para limpeza eficaz.
• Capacidade de assar peças até 34 cm de diâmetro; cabritos até 15 

kg/espeto; 2 pernis por espeto, até 8 kg cada.
• Equipado com iluminação interior que permite controlar 

corretamente a qualidade dos assados.

• Spits with 110 cm of useful lenght, tray of 109x54x5 cm for juices, for 
roasting potatoes and vegetables.

• Structure made of stainless steel AISI 304 18/10.
• Detachable interior for easy cleaning.
• Capacity of roasting  pieces up to 34 cm diameter; lambs up to15 

kg/ spits; 2 per spit up to 8 kg each.
• Equipped to interior lighting that allows properly control the quality 

of roasts goods.

• Spits with 110 cm of useful lenght, tray of 109x54x5 cm for juices, for 
roasting potatoes and vegetables.

• Structure made of stainless steel AISI 304 18/10.
• Detachable interior for easy cleaning.
• Capacity of roasting  pieces up to 34 cm diameter; lambs up to15 

kg/ spits; 2 per spit up to 8 kg each.
• Equipped to interior lighting that allows properly control the quality 

of roasts goods.

Assadores de leitões, frangos e similares
Vertical roasters and döner kebab grill

400V

230V

270
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Assador de frangos elétrico - 1 espeto
Electric chicken roaster - 1 spit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x460 mm

Potência / Power 4.8 kW

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

6 un.

Peso / Weight 48 kg

1 EEN (cód. 1102.51.027) mcm

• Pinhões em aço, fácil de apertar e mínima manutenção.
• Sem regulação do ar primário, aproveitamento máximo de energia 

(ecológico). Assado completamente uniforme.
• Bandeja de grandes dimensões (870x295x50 mm).
• As resistências são de máxima qualidade, ligação sem apertos para 

permitir a sua dilatação em todos os sentidos.
• As chapas entre as resistências são extraíveis para sua limpeza. 

Especialmente desenhadas para a queda das gorduras para o 
tabuleiro e nunca para as resistências.

• Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto (ver opcional).

• Pinions in steel, easy to fix and with minimal maintenance.
• Without regulation of the primary air, turning the energy more 

efficient. Perfectly uniform roasting.
• Large drip tray (870x295x50 mm).
• High quality heating elements with connection without any fixation 

in order to allow the dilatation to all sides.
• Extractable metal trays between heating elements for easy cleaning. 

Specially designed for the collection of dripping fat in the tray, 
protecting the burners from splattering and dripping.

• Possibility of installing spits for opened chicken (see optional).

400V

270

Assador de frangos a gás - 1 espeto
Gas chicken roaster - 1 spit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x460 mm

Potência / Power 5074 Kcal/h

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

6 un.

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 0.65 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 420 g/ h

Peso / Weight 50 kg

1 EG (cód. 1102.51.014) mcm

• Pinhões em aço, fácil de apertar e mínima manutenção.
• Sem regulação do ar primário, aproveitamento máximo de energia 

(ecológico); assado completamente uniforme.
• Bandeja de grandes dimensões (870x295x50 mm).
• As chapas entre os queimadores são extraíveis para sua limpeza. 

Especialmente desenhadas para a queda das gorduras para o 
tabuleiro e nunca para os queimadores.

• Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto (ver opcional).

• Pinions in steel, easy to fix and with minimal maintenance.
• Without regulation of the primary air, turning the energy more 

efficient. Perfectly uniform roasting.
• Large drip tray (870x295x50 mm).
• Extractable metal trays between burners for easy cleaning. Specially 

designed for the collection of dripping fat in the tray, protecting the 
burners from splattering and dripping.

• Possibility of installing spits for opened chicken (see optional).

270

230V

Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto
Os modelos de 1 a 6 espetos poderão ser equipados com espadas para frango aberto, desde que as mesmas sejam aplicadas 
de modo desencontrado, evitando o bloqueio de rotação.

Possibility to install grills for opened chicken
The models for 1-6 spits can be equipped with skewer for opened chicken if these don’t come in contact with each other.
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Assador de frangos elétrico - 2 espetos
Electric chicken roaster - 2 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x640 mm

Potência / Power 9.6 kW

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

12 un.

Peso / Weight 63 kg

2EEN (cód. 1102.51.) mcm

• Pinhões em aço, fácil de apertar e mínima manutenção.
• Sem regulação do ar primário, aproveitamento máximo de energia 

(ecológico). Assado completamente uniforme.
• Bandeja de grandes dimensões (870x295x50 mm).
• As resistências são de máxima qualidade, ligação sem apertos para 

permitir a sua dilatação em todos os sentidos.
• As chapas entre as resistências são extraíveis para sua limpeza. 

Especialmente desenhadas para a queda das gorduras para o 
tabuleiro e nunca para as resistências.

• Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto (ver opcional).

• Pinions in steel, easy to fix and with minimal maintenance.
• Without regulation of the primary air, turning the energy more 

efficient. Perfectly uniform roasting.
• Large drip tray (870x295x50 mm).
• High quality heating elements with connection without any fixation 

in order to allow the dilatation to all sides.
• Extractable metal trays between heating elements for easy cleaning. 

Specially designed for the collection of dripping fat in the tray, 
protecting the burners from splattering and dripping.

• Possibility of installing spits for opened chicken (see optional).

400V

270

Assador de frangos a gás - 2 espetos
Gas chicken roaster - 2 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x640 mm

Potência / Power 10148 Kcal/h

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

12 un.

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.3 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 840 g/ h

Peso / Weight 66 kg

2 EG (cód. 1102.51.008) mcm

• Pinhões em aço, fácil de apertar e mínima manutenção.
• Sem regulação do ar primário, aproveitamento máximo de energia 

(ecológico); assado completamente uniforme.
• Bandeja de grandes dimensões (870x295x50 mm).
• As chapas entre os queimadores são extraíveis para sua limpeza. 

Especialmente desenhadas para a queda das gorduras para o 
tabuleiro e nunca para os queimadores.

• Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto (ver opcional).

• Pinions in steel, easy to fix and with minimal maintenance.
• Without regulation of the primary air, turning the energy more 

efficient. Perfectly uniform roasting.
• Large drip tray (870x295x50 mm).
• Extractable metal trays between burners for easy cleaning. Specially 

designed for the collection of dripping fat in the tray, protecting the 
burners from splattering and dripping.

• Possibility of installing spits for opened chicken (see optional).

270

230V

Assador de frangos elétrico - 3 espetos
Electric chicken roaster - 3 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x820 mm

Potência / Power 14.4 kW

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

18 un.

Peso / Weight 80 kg

3EEN (cód. 1102.51.) mcm

• Pinhões em aço, fácil de apertar e mínima manutenção.
• Sem regulação do ar primário, aproveitamento máximo de energia 

(ecológico). Assado completamente uniforme.
• Bandeja de grandes dimensões (870x295x50 mm).
• As resistências são de máxima qualidade, ligação sem apertos para 

permitir a sua dilatação em todos os sentidos.
• As chapas entre as resistências são extraíveis para sua limpeza. 

Especialmente desenhadas para a queda das gorduras para o 
tabuleiro e nunca para as resistências.

• Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto (ver opcional).

• Pinions in steel, easy to fix and with minimal maintenance.
• Without regulation of the primary air, turning the energy more 

efficient. Perfectly uniform roasting.
• Large drip tray (870x295x50 mm).
• High quality heating elements with connection without any fixation 

in order to allow the dilatation to all sides.
• Extractable metal trays between heating elements for easy cleaning. 

Specially designed for the collection of dripping fat in the tray, 
protecting the burners from splattering and dripping.

• Possibility of installing spits for opened chicken (see optional).

400V

270
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Assador de frangos a gás - 3 espetos
Gas chicken roaster - 3 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x820 mm

Potência / Power 15222 Kcal/h

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

18 un.

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 1.95 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1260 g/ h

Peso / Weight 86 kg

3 EG (cód. 1102.51.003) mcm

• Pinhões em aço, fácil de apertar e mínima manutenção.
• Sem regulação do ar primário, aproveitamento máximo de energia 

(ecológico); assado completamente uniforme.
• Bandeja de grandes dimensões (870x295x50 mm).
• As chapas entre os queimadores são extraíveis para sua limpeza. 

Especialmente desenhadas para a queda das gorduras para o tabuleiro 
e nunca para os queimadores.

• Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto (ver opcional).

• Pinions in steel, easy to fix and with minimal maintenance.
• Without regulation of the primary air, turning the energy more 

efficient. Perfectly uniform roasting.
• Large drip tray (870x295x50 mm).
• Extractable metal trays between burners for easy cleaning. Specially 

designed for the collection of dripping fat in the tray, protecting the 
burners from splattering and dripping.

• Possibility of installing spits for opened chicken (see optional).

270

230V

Assador de frangos elétrico - 4 espetos
Electric chicken roaster - 4 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x1000 mm

Potência / Power 19.2 kW

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

24 un.

Peso / Weight 95 kg

4 EEN (cód. 1102.51.) mcm

• Pinhões em aço, fácil de apertar e mínima manutenção.
• Sem regulação do ar primário, aproveitamento máximo de energia 

(ecológico); assado completamente uniforme.
• Bandeja de grandes dimensões (870x295x50 mm).
• As resistências são de máxima qualidade, ligação sem apertos para 

permitir a sua dilatação em todos os sentidos.
• As chapas entre as resistências são extraíveis para sua limpeza. 

Especialmente desenhadas para a queda das gorduras para o 
tabuleiro e nunca para as resistências.

• Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto (ver opcional).

• Pinions in steel, easy to fix and with minimal maintenance.
• Without regulation of the primary air, turning the energy more 

efficient. Perfectly uniform roasting.
• Large drip tray (870x295x50 mm).
• High quality heating elements with connection without any fixation 

in order to allow the dilatation to all sides.
• Extractable metal trays between heating elements for easy cleaning. 

Specially designed for the collection of dripping fat in the tray, 
protecting the burners from splattering and dripping.

• Possibility of installing spits for opened chicken (see optional).

400V

270

Assador de frangos a gás - 4 espetos
Gas chicken roaster - 4 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x1000 mm

Potência / Power 20296 Kcal/h

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

24 un.

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 2.32 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 1960 / 2200 g/ h

Peso / Weight 103 kg

4 EG (cód. 1102.51.002) mcm

• Restantes carateríticas técnicas iguais ao modelo 3 EG. • Other technical characteristics similar to the 4 EG model.

270

230V
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Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto
Os modelos de 1 a 6 espetos poderão ser equipados com espadas para frango aberto, desde que as mesmas sejam aplicadas 
de modo desencontrado, evitando o bloqueio de rotação.

Possibility to install grills for opened chicken
The models for 1-6 spits can be equipped with skewer for opened chicken if these don’t come in contact with each other.

Assador de frangos elétrico - 6 espetos
Electric chicken roaster - 6 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x1860 mm

Potência / Power 28.8 kW

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

36 un.

Peso / Weight 160 kg

6 EEN (cód. 1102.51.018) mcm

• Pinhões em aço, fácil de apertar e mínima manutenção.
• Sem regulação do ar primário, aproveitamento máximo de energia 

(ecológico); assado completamente uniforme.
• Bandeja de grandes dimensões (870x295x50 mm).
• As resistências são de máxima qualidade, ligação sem apertos para 

permitir a sua dilatação em todos os sentidos.
• As chapas entre as resistências são extraíveis para sua limpeza. 

Especialmente desenhadas para a queda das gorduras para o 
tabuleiro e nunca para as resistências.

• Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto (ver opcional).

• Pinions in steel, easy to fix and with minimal maintenance.
• Without regulation of the primary air, turning the energy more 

efficient. Perfectly uniform roasting.
• Large drip tray (870x295x50 mm).
• High quality heating elements with connection without any fixation 

in order to allow the dilatation to all sides.
• Extractable metal trays between heating elements for easy cleaning. 

Specially designed for the collection of dripping fat in the tray, 
protecting the burners from splattering and dripping.

• Possibility of installing spits for opened chicken (see optional).

Assador de frangos a gás - 6 espetos
Gas chicken roaster - 6 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x1860 mm

Potência / Power 30444 Kcal/h

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

36 un.

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 3.9 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2520 g/ h

Peso / Weight 170 kg

6 EG (cód. 1102.51.001) mcm

• Pinhões em aço, fácil de apertar e mínima manutenção.
• Sem regulação do ar primário, aproveitamento máximo de energia 

(ecológico); assado completamente uniforme.
• Bandeja de grandes dimensões (870x295x50 mm).
• As chapas entre os queimadores são extraíveis para sua limpeza. 

Especialmente desenhadas para a queda das gorduras para o 
tabuleiro e nunca para os queimadores.

• Possibilidade de instalar grelhas para frango aberto (ver opcional).

• Pinions in steel, easy to fix and with minimal maintenance.
• Without regulation of the primary air, turning the energy more 

efficient. Perfectly uniform roasting.
• Large drip tray (870x295x50 mm).
• Extractable metal trays between burners for easy cleaning. Specially 

designed for the collection of dripping fat in the tray, protecting the 
burners from splattering and dripping.

• Possibility of installing spits for opened chicken (see optional).

270

230V
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Assador elétrico de frangos abertos - 7 espetos
Electric roaster for split opened chickens - 7spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x1920 mm

Potência / Power 33.6 kW

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

42 un.

Peso / Weight 170 kg

7 EEN (cód. 1102.51.020) mcm

• Pinhões em aço, fácil de apertar e mínima manutenção.
• Sem regulação do ar primário, aproveitamento máximo de energia 

(ecológico); assado completamente uniforme.
• Bandeja de grandes dimensões (870x295x50 mm).
• As resistências são de máxima qualidade, ligação sem apertos para 

permitir a sua dilatação em todos os sentidos.
• As chapas entre as resistências são extraíveis para sua limpeza. 

Especialmente desenhadas para a queda das gorduras para o 
tabuleiro e nunca para as resistências.

• Pinions in steel, easy to fix and with minimal maintenance.
• Without regulation of the primary air, turning the energy more 

efficient. Perfectly uniform roasting.
• Large drip tray (870x295x50 mm).
• High quality heating elements with connection without any fixation 

in order to allow the dilatation to all sides.
• Extractable metal trays between heating elements for easy cleaning. 

Specially designed for the collection of dripping fat in the tray, 
protecting the burners from splattering and dripping.

400V

Assador a gás de frangos abertos - 7 espetos
Gas roaster for split opened chickens - 7 spits

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1098x480x1920 mm

Potência / Power 35518 Kcal/h

Capacidade frangos (ca. 1.25 kg/un.)
Chickens capacity (ca. 1.25 kg/un)

42 un.

Consumo gás (G20) / Gas consumption (G20) 4.55 m3/h

Consumo gás (G30/31) / Gas consumption (G30/31) 2940 g/ h

Peso / Weight 180 kg

7 EG (cód. 1102.51.021) mcm

• Restantes carateríticas técnicas iguais ao modelo 4 EG. • Other technical characteristics similar to the 4 EG model.

Opcionais para assadores de frango / Optionals for chicken roasters

M
od

elo
s /

 G
P M

od
els cód. 91102.51.019 160000 Espada sem espeto para modelos GP (grandes peças) / Spit without skewer for models GP (big pieces)

cód. 91102.51.020 160010 Espada com espeto para modelos GP (grandes peças) / Spit with skewer for models GP (big pieces)

cód. 91102.51.021 160014 Espeto simples para modelos GP (grandes peças) / Simple skewer for models GP (big pieces)

cód. 91102.51.022 160015 Espeto central para modelos GP (grandes peças) / Central skewer for models GP (big pieces)

M
od

elo
s E

NN
 e 

EG
 / 

EE
N 

an
d E

G 
m

od
els

cód. 91102.51.003 060120 Espada painel em aço inox / Stainless steel grill spit with multiple positions

cód. 91102.51.013 050003 Espada de pinças / Stainless steel skewer spit

cód. 91102.51.014 050002 Espada inox com 6 pinças / Stainless steel spit 6 skewers

cód. 91102.51.015 050001 Espada inox sem pinças / Stainless steel spit without skewers

cód. 91102.51.016 050114 Gancho de tirar espada / Hook to remove spits

cód. 91102.51.004 050110 Espeto duplo para espada / Double skewer

cód. 91102.51.006 050107 Espeto simples sem parafuso / Simple skewer without screw

cód. 91102.51.017 050112 Cabo de espada / Handle spit

cód. 91102.51.007 050116 Parafuso para espeto simples inox / Screw for skewer inox

cód. 91102.51.023 LUZINTER Luz interna 120 W / Interior lighting 120 W

cód. 91102.51.033 060125 Espada para frango aberto / Spit for opened chicken

cód. 91102.51.034 050004 Espada em V / V spit

230V
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Assador gyros/ kebab a gás, 60 kg
Gas roaster gyros/ kebab, 60 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 590x530x960 mm

Potência / Power 11640 Kcal/ h

Capacidade / Capacity 60 kg

Peso / Weight 50 kg

SH 5S (cód. 1155.51.003) mcm

• O grelhador ideal para picanha, döner kebab.
• Com motor situado na parte superior (para motor inferior, consulte-

nos).
• Sistema de extração rápida da espada.
• Fácil desmontagem da espada e do bloco de queimadores.
• Queimadores na horizontal. Ideal para peças mais largas.

• The perfect Döner Kebab or Picanha grill.
• With motor on top (for motor on the lower part, ask us).
• Fast release on the spit.
• Easy dismounting of the spit and the burners block.
• Horizontal burners. Ideal for larger pieces.

Opcional para assadores gyros/ kebab / Optional for roasters gyros/ kebab

cód. 1190.51.006 EK
Faca elétrica para gyros/ kebab
Electric knife for gyros/ kebab

Assador gyros/ kebab a gás, 40 kg
Gas roaster gyros/ kebab, 40 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 590x530x870 mm

Potência / Power 9310 Kcal/ h

Capacidade / Capacity 40 kg

Peso / Weight 21 kg

SH 4S (cód. 1155.51.002) mcm

• O grelhador ideal para picanha, döner kebab.
• Com motor situado na parte superior (para motor inferior, consulte-

nos).
• Sistema de extração rápida da espada.
• Fácil desmontagem da espada e do bloco de queimadores.
• Queimadores na horizontal. Ideal para peças mais largas.

• The perfect Döner Kebab or Picanha grill.
• With motor on top (for motor on the lower part, ask us).
• Fast release on the spit.
• Easy dismounting of the spit and the burners block.
• Horizontal burners. Ideal for larger piece of meat.

Assador gyros/ kebab a gás, 35 kg  
Gas roaster gyros/ kebab, 35 kg

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 590x530x1070 mm

Potência / Power 9310 Kcal/ h

Capacidade  / Capacity 35 kg

Peso / Weight 26.5 kg

SH 4VS (cód. 1155.51.001) mcm

• O grelhador ideal para picanha, döner kebab.
• Com motor superior (para motor inferior, consulte-nos).
• Sistema de extração rápida da espada.
• Fácil desmontagem da espada e do bloco de queimadores.
• Queimadores na vertical. Ideal para peças mais estreitas.

• The perfect Döner Kebab or Picanha grill.
• With motor on top (for motor on the lower part, ask us).
• Fast release on the spit.
• Easy dismounting of the spit and the burners block.
• Vertical burners. Ideal for thin piece of meat.
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Opcionais para churrasqueira / Optionals for professional barbecue grills

cód. 1190.49.114 Espeto para peças grandes / Spit for big pieces

cód. 1190.49.115 Grelha em aço inox para assar batatas / Stainless steel grid to roast potatos

cód. 1190.49.116 Grelha 600x500 mm em varão de aço inox para grelhar peixe/carne / Stainless steel grid 600x500 mm for fish/meat

cód. 1190.49.117 Grelha rotativa em varão de aço inox (2 a 3 frangos) / Rotary grid in stainless steel (2 to 3 chickens)

cód. 1190.49.118 Espeto rotativo em aço inox  para picanha / Rotary skewer in stainless steel for picanha

cód. 1190.49.119 Gancho para abrir grelha / Hook to open the grid

cód. 1190.49.120 Suporte em ferro pintado com tinta de alta temperatura para carvão / Support in painted iron with high temperature paint to coal

cód. 1190.49.121 Gaveta para arrumação do carvão (frente inox, restante em ferro) / Drawer for storage of coal (stainless front, remaining parts in iron)

Churrasqueiras
Professional barbecue grills

Churrasqueira inox com ventilação - trifásica
Professional barbecue grill with ventilation - three-phase

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1500x800x880 mm

Motor rotativo / Rotary motor 4 rpm

Peso / Weight 400 kg

Churrasqueira inox com ventilação - monofásica
Professional barbecue grill with ventilation -  single-phase

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1500x800x880 mm

Motor rotativo / Rotary motor 4 rpm

Peso / Weight 420 kg

MCHV 1500.4 TR (cód. 1177.49.004)

MCHV 1500.7 MN (cód. 1177.49.005)

• Inclui 4 grelhas em aço inox para frangos (3 frangos por grelha), 
grelha suporte de carvão em ferro e grelha para carne/ peixe em aço 
inox. Gancho em aço inox para manutenção das grelhas.

• Estrutura totalmente em aço inox; interior em ferro aço inox e tijolo 
refratário. Indicador sinalizador de funcionamento e interruptor ON/
OFF na frente do aparelho.

• Inclui 7 grelhas em aço inox para frangos (3 frangos por grelha), 
grelha suporte de carvão em ferro e grelha para carne/ peixe em aço 
inox. Gancho em aço inox para manutenção das grelhas.

• Estrutura totalmente em aço inox; interior em ferro aço inox e tijolo 
refratário. Indicador sinalizador de funcionamento e interruptor ON/
OFF na frente do aparelho.

• Includes 4 stainless steel grids for chicken (3 chicken per grid), an 
iron grid support for coal and grid for fish and meat in stainless 
steel. Stainless steel hook for stocking grids.

• Body completely in stainless steel; interior in iron, stainless steel and 
refractory bricks. Signal light for functioning and ON/OFF switch on 
the front.

• Includes 7 stainless steel grids for chicken (3 chicken per grid), an 
iron grid support for coal and grid for fish and meat in stainless 
steel. Stainless steel hook for stocking grids.

• Body completely in stainless steel; interior in iron, stainless steel and 
refractory bricks. Signal light for functioning and ON/OFF switch on 
the front.

MAGNUS®

MAGNUS®

400V

230V

Churrasqueira inox com ventilação - monofásica
Professional barbecue grill with ventilation - single-phase

• Restantes carateríticas técnicas iguais ao modelo MCHV 1500.4 TR / Other technical characteristics similar to the MCHV 
1500.4 TR model.

MCHV 1500.4 MN (cód.1177.49.003) MAGNUS®
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Carros quentes & frios
Cold & hot trolleys

Carro para conservação de quentes para tabuleiros 11x GN2/1
Hot trolley for 11x GN2/1 trays

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 720x855x1810 mm

Potência / Power 1.7 kW

Temperatura de trabalho / Working temperature 0 - 90 ºC

Altura entre guias / Distance between slots 110 mm

Peso / Weight 111 kg

EMP.BQ1 (cód. 1070.744.001) nts japan

• Unidade de controlo com termóstato digital.
• Indicador de aquecimento interno.
• Rodas com travão.
• Isolamento em poliuretano de densidade 40 kg/m3.
• Interior estampado para suporte deslizante de tabuleiros.
• Estrutura em aço inoxidável.

• Digital thermostat control unit.
• Interior heating indicator.
• Lockable castors provide stabilizing.
• 40 kg/m3 Density polyurathane isolation.
• Pressed interior tray slides.
• Stainless steel body.

230V

11x GN2/1

Carro para conservação de frios para tabuleiros 11x GN2/1
Cool trolley for 11x GN2/1 trays

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 720x855x1830 mm

Potência / Power 0.35 kW

Temperatura de trabalho / Working temperature 0 / +5 ºC

Altura entre guias / Distance between slots 110 mm

Peso / Weight 131 kg

EMP.BQ1S (cód. 1070.744.002) nts japan

• Unidade de controlo com termóstato digital.
• Isento de CFC, gás refrigerante R-134A.
• Rodas com travão.
• Isolamento em poliuretano de densidade 40 kg/m3.
• Interior estampado para suporte deslizante de tabuleiros.
• Estrutura em aço inoxidável.

• Digital thermostat control unit.
• CFC free, R-134A refrigerant gas.
• Lockable castors provide stabilizing.
• 40 kg/m3 Density polyurathane isolation.
• Pressed interior tray slides.
• Stainless steel body.

230

11x GN2/1
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Carros banho-maria com estufa, 2 GN1/1
Bain-marie trolley with heated reserve, 2 GN1/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 800x700x940 mm

Potência / Power 2.245 kW

Capacidade / Capacity 2 GN1/1

Temperatura / Temperature +70 / +90 ºC

Rodas / Castors Ø 150 mm

Carros banho-maria com estufa, 3 GN1/1
Bain-marie trolley with heated reserve, 3 GN1/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1130x700x940 mm

Potência / Power 2.245 kW

Capacidade / Capacity 3 GN1/1

Temperatura / Temperature +70 / +90 ºC

Rodas / Castors Ø 150 mm

Carros banho-maria com estufa, 4 GN1/1
Bain-marie trolley with heated reserve, 4 GN1/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1460x700x940 mm

Potência / Power 3.245 kW

Capacidade / Capacity 4 GN1/1

Temperatura / Temperature +70 / +90 ºC

Rodas / Castors Ø 150 mm

CBME2GN (cód. 0)

CBME3GN (cód. 0)

CBME4GN (cód. 0)

MAGNUS®

MAGNUS®

MAGNUS®

• Construção em aço inoxidável.
• Desenhado para o transporte, manutenção e distribuição de 

comida.
• Aquecimento indirecto através de resistências.
• Controlo termoestático independente para cuba, banho-maria e 

para estufa.
• Torneira para vazamento da cuba.
• Duas rodas com travão e duas sem travão. 
• Cuba com 200 mm de profundidade.

• Construção em aço inoxidável.
• Desenhado para o transporte, manutenção e distribuição de 

comida.
• Aquecimento indirecto através de resistências.
• Controlo termoestático independente para cuba, banho-maria e 

para estufa.
• Torneira para vazamento da cuba.
• Duas rodas com travão e duas sem travão. 
• Cuba com 200 mm de profundidade.

• Restantes características técnicas iguais ao modelo CBME3GN.

• Manufactured in stainless steel.
• Design for transport, temperature preservation and food 

distribution.
• Indirect heating through heating elements.
• Independent thermostat for the bain-marie and for the heated 

reserve.
• Drainage.
• Two wheels with brakes and two without.
• 200 mm depth well.

• Manufactured in stainless steel.
• Design for transport, temperature preservation and food 

distribution.
• Indirect heating through heating elements.
• Independent thermostat for the bain-marie and for the heated 

reserve.
• Drainage.
• Two wheels with brakes and two without.
• 200 mm depth well.

• Other technical characteristics similar to the CBME3GN model.

230V

2 GN1/1

230V

3 GN1/1

230V

4 GN1/1

Foto do modelo CBME2GN / Photo of CBME2GN model

Foto do modelo CBME2GN / Photo of CBME2GN model
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• Construção em aço inoxidável.
• Batentes exteriores.
• 2 Rodas com travão e 2 sem travão. 
• Rodas com diâmetro 100 mm.

• Manufactured in stainless steel.
• Stainless steel construction bumpers.
• 4 Steering castors, 2 with brakes.
• 100 mm diameter castors.

Carros de serviço e distribuição / Trolleys

Carros de distribuição gastronorm de 8 e 16 níveis • 8 and 16 levels gastronorm trolleys

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Distância entre guias
Distance between guides

Dimensões do tabuleiro (LPA)
Tray dimensions (WDH)

Níveis /Capacidade
Levels / Capacity

0 C16GN 635x710x905 mm 75 mm 2x 530x325 mm 8 (16x GN1/1)

0 C32GN 635x710x1520 mm 75 mm 2x 530x325 mm 16 (32x GN1/1)

Carros de serviço de 12 e 16 níveis self • 8 and 16 levels self trolleys

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Distância entre guias
Distance between guides

Dimensões do tabuleiro (LPA)
Tray dimensions (WDH)

Níveis /Capacidade
Levels / Capacity

1190.429.099 C24S 585x800x1725 mm 120 mm 2x 480x370 mm 12 (24 tabuleiros /trays)

0 C32S 585x800x1725 mm 90 mm 2x 480x370 mm 16 (32 tabuleiros /trays)

MAGNUS®

MAGNUS®

Carros de serviço, carros para pratos e plataformas
Utility carts, dish dollies and platforms

C16GN C32GN C32SC24S

Sugestão:  
Consulte os containers gastronorm na 
página 294.

Suggestion:
Consult our range of Gastronorm 
containers on page 294.
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Carro de serviço em inox, 2 prateleiras
Stainless steel utility cart, 2 shelves

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 860x540x940 mm

Peso / Weight 11 kg

CI2N (cód. 2006.412.001)

• Estrutura em aço inoxidável.
• Rodas de grande resistência, 2 com sistema de bloqueio. 

• Stainless steel body.
• Heavy-duty casters with 2 lockable wheels.

NTS Japan

Carro de serviço em inox, 3 prateleiras
Stainless steel utility cart, 3 shelves

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 860x540x940 mm

Peso / Weight 14 kg

CI3N (cód. 2006.412.002)

• Estrutura em aço inoxidável.
• Rodas de grande resistência, 2 com sistema de bloqueio. 

• Stainless steel body.
• Heavy-duty casters with 2 lockable wheels.

NTS Japan

Carro de serviço, 2 prateleiras
Utility cart, 2 shelves

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 546x857x845 mm

Capacidade / Capacity 136 kg

Peso / Weight 13 kg

BC 2030-2 DMB (cód. 1184.384.005) metro

• Prateleiras com profundidade de 70 mm que permite a retenção de 
líquidos em caso de derrame.

• Prateleiras facilmente ajustáveis em variações de 25 mm.
• Montagem extra-rápida, sem recurso a ferramentas.
• Revestido de um produto antimicrobiano (Microban®) que protege 

da proliferação de bactérias, bolores e fungos que causam cheiros e 
manchas.

• Specially designed with a 70mm deep ledge to contain product and 
spills.

• Extra-fast mounting without tools.
• Extractable trays, easy to adjust in steps of 25 mm.
• With built-in Microban, antimicrobial product protection to project 

from bacteria, mold, mdlew and fungi that cause odors, stains and 
product degradation.

Carro de serviço, 3 prateleiras
Utility cart, 3 shelves

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 546x857x845 mm

Capacidade / Capacity 181 kg

Peso / Weight 17 kg

BC 2030-3 DMB (cód. 1184.384.006) metro

• Restantes carateríticas técnicas iguais ao modelo BC 2030-2 DMB. • Other technical characteristics similar to the BC 2030-2 DMB model.
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Carro para 240 pratos
Dish dolly for 240 plates

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 675x675x810 mm

Colunas de pratos / Dish columms 4

Capacidade por coluna / Capacity per columms 60

Tamanho máximo do prato / Maximum dish size 279 mm

Peso / Weight 29 kg

PCD 11 (cód. 1184.384.001) metro

• Construção em polímero resistente.
• Permite carregar e descarregar os pratos manualmente e reduz a 

probabilidade de acidentes durante a operação.
• Revestido de um produto antimicrobiano (Microban ®) que protege 

da proliferação de bactérias, bolores e fungos que causam cheiros e 
manchas.

• Capa de proteção em vinil incluídas.

• Body in resistant polymere.
• Allows easy manual stocking and emptying of plates, reducing the 

risk of accidents.
• Protected by an antibacterial covering (Microban®) that minimizes 

the spreading of bacteria, mould and fungus.
• Vinyl dust cover included.

Plataforma 914 mm
Platform 914 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 914x559x305 mm

Capacidade / Capacity 68 kg

Peso / Weight 11.7 kg

HP2236PDMB (cód. 1184.384.003) metro

• Construção em polímero resistente à corrosão e oxidação.
• Fácil junção das plataformas por qualquer um dos lados (sem 

recurso a ferramentas) utilizando o acessório de encaixe fornecido.
• Revestido de um produto antimicrobiano (Microban ®) que protege 

da proliferação de bactérias, bolores e fungos que causam cheiros e 
manchas.

• Rust and corrosion-proof polymer material.
• Racks join together easily without tools in “end-to-end” and “back-

to-back” configurations with the exclusive Bow-TieTM  feature.
• With built-in Microban, antimicrobial product protection to project 

from bacteria, mold, mdlew and fungi that cause odors, stains and 
product degradation.

Plataforma 1219 mm
Platform 1219 mm

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1219x559x305 mm

Capacidade / Capacity 136 kg

Peso / Weight 15.3 kg

HP2248PDMB (cód. 1184.384.004) metro

• Restantes carateríticas técnicas iguais ao modelo HP2236PDMB. • Other technical characteristics similar to the HP2236PDMB model.

Carro para pratos com colunas ajustáveis
Dish dolly with adjustable columms

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 676x676x812 mm

Colunas de pratos / Dish columms ajustável / adjustable

Tamanho máximo do prato / Maximum dish size 298 mm

Peso / Weight 30 kg

PCD 11 A (cód. 1184.384.007) metro

• Construção em polímero resistente. Permite carregar e descarregar 
os pratos manualmente e reduz a probabilidade de acidentes 
durante a operação. Revestido de um produto antimicrobiano 
(Microban ®) que protege da proliferação de bactérias, bolores e 
fungos que causam cheiros e manchas. Capa de proteção em vinil 
incluídas.

• Body in resistant polymere. Allows easy manual stocking and 
emptying of plates, reducing the risk of accidents. Protected by an 
antibacterial covering (Microban®) that minimizes the spreading of 
bacteria, mould and fungus. Vinyl dust cover included.
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Abatedores de temperatura
Blast chillers and shock freezers

Abatedor de temperatura 3 GN1/1, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 3 GN1/1, air condensation

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 560x700x520      mm

Potência / Power 0.587 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
8 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
5 kg

Peso / Weight 52 kg

CF 031 AF (cód. 0165.332.035) MAGNUS®

• Capacidade para 3 tabuleiros GN1/1, distância entre guias 80 mm.
• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 

se estiverem a uma temperatura de saída superior a 90ºC!
• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10.
• Sonda térmica incluída para medição da temperatura do produto.
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. 

Classe ST (Ta=+38ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas.
• Função pré-arrefecimento que melhora a prestação e reduz a 

duração do ciclo de abatimento.
• Descongelação manual.
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 3x GN1/1 trays,  interstep 80 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel in AISI 304 18/10. 
• Includes temperature probe for easy monitoring of the confection 

temperature inside product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class ST (Ta=+38ºC). 
• Programmable microprocessor with up to 99 programs.
• Pre-cooling function with dedicated push-button, implements the 

efficiency of the appliance and reduces even more the duration of 
cycle.

• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.

230V

3x GN1/1

292

Sugestão:  
Consulte os containers gastronorm na 
página 294.

Suggestion:
Consult our range of Gastronorm 
containers on page 294.
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Abatedor de temperatura 3 GN1/1, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 3 GN1/1, air condensation

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 560x700x515       mm

Potência / Power 0.59 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
8 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
4 kg

Peso / Weight 58 kg

CR-3 ECO (cód. 0165.462.001) MAGNUS®

• Capacidade para 3 tabuleiros GN1/1, distância entre guias 80 mm.
• Interior e exterior em aço inoxidável.
• Cantos arredondados para uma total limpeza.
• Extração das grelhas para uma eficaz higienização.
• Porta dotada com dispositivo automático de fecho e fixação de 

abertura. 
• Alarme de abertura prolongada da porta.
• Grupo tropicalizado 43ºC (65% humidade).
• Refrigeração ventilada com circulação de ar otimizada.
• Refrigerante R-404A.
• Compressor hermético com condensador ventilado.
• Guias internas e sonda incluídas.
• Descongelação automática.

• Capacity for 3x GN1/1 trays,  interstep 80 mm.
• Stainless steel interior and exterior.
• Rounded joints make the appliance easier to clean. 
• The interior parts can be easily removed.
• Self-closing and fixed opening door system.
• Alarm to avoid long time door openings.
• Tropicalised unit 43ºC (65% humidity).
• Forced draught refrigeration with optimised air circulation.
• R-404A refrigerant.
• Airtight compressor with fan-assisted condenser.
• Internal runners and core probe included.
• Automatic defrost.

230V

3x GN1/1

292

Abatedor de temperatura 5 GN1/1, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 5 GN1/1, air condensation

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 790x700x850 mm

Potência / Power 1.1 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
10 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
7 kg

Peso / Weight 92 kg

CR-5 ECO (cód. 0165.462.002) MAGNUS®

• Capacidade para 5 tabuleiros GN1/1, distância entre guias 65 mm.
• Interior e exterior em aço inoxidável.
• Cantos arredondados para uma total limpeza.
• Extração das grelhas para uma eficaz higienização.
• Câmara com ralo para uma perfeita evacuação dos líquidos 

residuais.
• Tabuleiro de recolha de condensados.
• Porta dotada com dispositivo automático de fecho e fixação de 

abertura.
• Alarme de abertura prolongada da porta.
• Grupo tropicalizado 43ºC (65% humidade).
• Refrigeração ventilada com circulação de ar otimizada.
• Refrigerante R-404A.
• Compressor hermético com condensador ventilado.
• Guias internas e sonda incluídas.
• Descongelação automática.

• Capacity for 5x GN1/1 trays, interstep 65 mm.
• Stainless steel interior and exterior.
• Rounded joints make the appliance easier to clean. 
• The interior parts can be easily removed and waste liquids are 

drained down the sloping cleaning drain.
• Drip tray for condensation liquids.
• Self-closing and fixed opening door system.
• Alarm to avoid long time door openings.
• Tropicalised unit 43ºC (65% humidity).
• Forced draught refrigeration with optimised air circulation.
• R-404A refrigerant.
• Airtight compressor with fan-assisted condenser.
• Internal runners and core probe included.
• Automatic defrost.

230V

5x GN1/1

292
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Abatedor de temperatura 5 GN1/1, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 5 GN1/1, air condensation

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 790x700x850       mm

Potência / Power 1.4 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
18 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
12 kg

Peso / Weight 110 kg

BF 051 AF (cód. 0165.332.001) MAGNUS®

• Capacidade para 5 tabuleiros GN1/1 e EN1, distância entre guias 65 
mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
se estiverem a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica incluída para medição da temperatura do produto.
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização.
• Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas.  
• Função pré-arrefecimento que melhora a prestação e reduz a 

duração do ciclo de abatimento.
• Fecho automático da porta com paragem fixa a 100º.
• Descongelação manual.
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 5x GN1/1 and EN1 trays, interstep 65 mm. 
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel in AISI 304 18/10. 
• Includes temperature probe for easy monitoring of the confection 

temperature inside product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC). 
• Programmable microprocessor with up to 99 programs.
• Pre-cooling function with dedicated push-button, implements the 

efficiency of the appliance and reduces even more the duration of 
cycle.

• Self-closing and fixed opening door system at 100º.
• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.

230V

5x GN1/1

292

Abatedor de temperatura 5 GN1/1, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 5 GN1/1, air condensation 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 790x700x850       mm

Potência / Power 1.2 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
12 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
8 kg

Peso / Weight 110 kg

BF 051 DF (cód. 0165.332.002) MAGNUS®

230V

5x GN1/1

292

• Capacidade para 5 tabuleiros GN1/1 e EN1, distância entre guias 65 
mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
se estiverem a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica incluída para medição da temperatura do produto.
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização.
• Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas.  
• Função pré-arrefecimento que melhora a prestação e reduz a 

duração do ciclo de abatimento.
• Fecho automático da porta com paragem fixa a 100º.
• Descongelação manual.
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 5x GN1/1 and EN1 trays, interstep 65 mm. 
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel in AISI 304 18/10. 
• Includes temperature probe for easy monitoring of the confection 

temperature inside product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC). 
• Programmable microprocessor with up to 99 programs.
• Pre-cooling function with dedicated push-button, implements the 

efficiency of the appliance and reduces even more the duration of 
cycle.

• Self-closing and fixed opening door system at 100º.
• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.
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Abatedor de temperatura 8 GN1/1, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 8 GN1/1, air condensation 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 790x800x1320       mm

Potência / Power 2 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
25 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
16 kg

Peso / Weight 142 kg

BF 081 AF (cód. 0165.332.009) MAGNUS®

• Capacidade para 8 tabuleiros GN1/1 e EN1, distância entre guias 65 
mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
se estiverem a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica incluída para medição da temperatura do produto.
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização.
• Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas.  
• Função pré-arrefecimento que melhora a prestação e reduz a 

duração do ciclo de abatimento.
• Fecho automático da porta com paragem fixa a 100º.
• Descongelação manual.
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 8x GN1/1 and EN1 trays, interstep 65 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel in AISI 304 18/10. 
• Includes temperature probe for easy monitoring of the confection 

temperature inside product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC). 
• Programmable microprocessor with up to 99 programs.
• Pre-cooling function with dedicated push-button, implements the 

efficiency of the appliance and reduces even more the duration of 
cycle.

• Self-closing and fixed opening door system at 100º.
• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.

230V

8x GN1/1

292

Abatedor de temperatura 8 GN1/1, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 8 GN1/1, air condensation

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 790x800x1290 mm

Potência / Power 1.9 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
27 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
14 kg

Peso / Weight 132 kg

CR-8 ECO (cód.0165.462.003) MAGNUS®

• Capacidade para 8 tabuleiros GN1/1, distância entre guias 65 mm.
• Interior e exterior em aço inoxidável.
• Cantos arredondados para uma total limpeza.
• Extração das grelhas para uma eficaz higienização.
• Câmara com ralo para uma perfeita evacuação dos líquidos 

residuais.
• Tabuleiro de recolha de condensados.
• Porta dotada com dispositivo automático de fecho e fixação de 

abertura.
• Alarme de abertura prolongada da porta.
• Grupo tropicalizado 43ºC (65% humidade).
• Refrigeração ventilada com circulação de ar otimizada.
• Refrigerante R-404A.
• Compressor hermético com condensador ventilado.
• Guias internas e sonda incluídas.
• Descongelação automática.

• Capacity for 8x GN1/1 trays, interstep 65 mm.
• Stainless steel interior and exterior.
• Rounded joints make the appliance easier to clean. 
• The interior parts can be easily removed and waste liquids are 

drained down the sloping cleaning drain.
• Drip tray for condensation liquids.
• Self-closing and fixed opening door system.
• Alarm to avoid long time door openings.
• Tropicalised unit 43ºC (65% humidity).
• Forced draught refrigeration with optimised air circulation.
• R-404A refrigerant.
• Airtight compressor with fan-assisted condenser.
• Internal runners and core probe included.
• Automatic defrost.

230V

8x GN1/1

292
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Abatedor de temperatura 12 GN1/1, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 12 GN1/1, air condensation 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 790x800x1800 mm

Potência / Power 3.5 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
36 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
24 kg

Peso / Weight 188 kg

BF 121 AF (cód. 0165.332.010) MAGNUS®

• Capacidade para 12 tabuleiros GN1/1 e EN1, distância entre guias 
65 mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
se estiverem a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica incluída para medição da temperatura do produto.
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização.
• Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas. 
• Função pré-arrefecimento que melhora a prestação e reduz a 

duração do ciclo de abatimento.
• Fecho automático da porta com paragem fixa a 100º.
• Descongelação manual.
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 12x GN1/1 and EN1 trays, interstep 65 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel in AISI 304 18/10. 
• Includes temperature probe for easy monitoring of the confection 

temperature inside product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC). 
• Programmable microprocessor with up to 99 programs.
• Pre-cooling function with dedicated push-button, implements the 

efficiency of the appliance and reduces even more the duration of 
cycle.

• Self-closing and fixed opening door system at 100º.
• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.

400V

12x GN1/1

292

Abatedor de temperatura 12 GN1/1, condensação a ar - versão universal compatível com carros 
Rational 10 GN1/1 / Blast chiller and shock freezer 12 GN1/1, air condensation - universal version 
compatible with Rational trolley 10 GN1/1

• Restantes características técnicas iguais ao modelo BF 121 AF / Other technical characteristics similar to the BF 121 AF 
model.

RF 120 AF (cód. 0165.332.026) MAGNUS®

Abatedor de temperatura 12 GN1/1 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 12 GN1/1 with air remote unit, air condensation

• Restantes características técnicas iguais ao modelo BF 121 AF / Other technical characteristics similar to the BF 121 AF 
model.

BF 121 AF-P (cód. 0165.332.011) MAGNUS®
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Abatedor de temperatura 16 GN1/1, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 16 GN1/1, air condensation 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 790x800x1950 mm

Potência / Power 5.25 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
55 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
36 kg

Peso / Weight 221 kg

BF 161 AF (cód. 0165.332.012) MAGNUS®

• Capacidade para 16 tabuleiros GN1/1 e EN1, distância entre guias 
65 mm.

• Após a confecção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos 
mesmo se estiverem a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. Sonda 
térmica incluída para medição da temperatura do produto.

• Isolamento em poliuretano de alta densidade. Fácil extracção das 
grelhas em inox para uma eficaz higienização. Classe T (Ta=+43ºC).

• Microprocessador com capacidade de programação até 99 
programas. Função pré-arrefecimento que melhora a prestação e 
reduz a duração do ciclo de abatimento. Fecho automático da porta 
com paragem fixa a 100º. Descongelação manual.

• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 16x GN1/1 and EN1 trays, interstep 65 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel in AISI 304 18/10. 
• Includes temperature probe for easy monitoring of the confection 

temperature inside product.  Heat insulation with high-density 
polyurethane. Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 

• Class T (Ta=+43ºC).  Programmable microprocessor with up to 
99 programs. Pre-cooling function with dedicated push-button, 
implements the efficiency of the appliance and reduces even more 
the duration of cycle.  Self-closing and fixed opening door system at 
100º. Manual defrosting. 

• Possibility to adapt to HACCP requirements.

400V

16x GN1/1

292

Abatedor de temperatura 16 GN1/1 com grupo à distância , condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 16 GN1/1 with air remote unit, air condensation

• Restantes características técnicas iguais ao modelo BF 161 AF / Other technical characteristics similar to the BF 161 AF 
model.

BF 161 AF-P (cód. 0165.332.013) MAGNUS®

Abatedor de temperatura 12x GN2/1 (24 GN1/1) condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 12x GN2/1 (24 GN1/1), air condensation 

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1100x880x1800 mm

Potência / Power 6.12 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
72 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
48 kg

Peso / Weight 230 kg

BF 122 AF (cód. 0165.332.014) MAGNUS®

• Capacidade para 24 tabuleiros GN1/1 e EN1, distância entre guias 
65 mm.

• Após a confecção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos 
mesmo se estiverem a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica incluída para medição da temperatura do produto.
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extracção das grelhas em inox para uma eficaz higienização. 
• Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas. Função pré-arrefecimento que melhora a prestação e 
reduz a duração do ciclo de abatimento. Fecho automático da porta 
com paragem fixa a 100º. Descongelação manual.

• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 24x GN1/1 and EN1 trays, interstep 65 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel in AISI 304 18/10. 
• Includes temperature probe for easy monitoring of the confection 

temperature inside product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC). 
• Programmable microprocessor with up to 99 programs.
• Pre-cooling function with dedicated push-button, implements the 

efficiency of the appliance and reduces even more the duration of 
cycle. Self-closing and fixed opening door system at 100º.

• Manual defrosting. Possibility to adapt to HACCP requirements.

400V

12x GN2/1 
(24x GN1/1)

292
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Abatedor de temperatura 24 GN1/1, condensação a ar, versão universal compatível com carros 
Rational 10 GN2/1 / Blast chiller and shock freezer 24 GN1/1, air condensation - universal version 
compatible with Rational trolley 10 GN2/1

• Restantes características técnicas iguais ao modelo BF 122 AF-P / Other technical characteristics similar to the BF 122 
AF-P model.

RF 122 AF (cód. 0165.332.029) MAGNUS®

Abatedor de temperatura 12 GN2/1 (24 GN1/1) com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 12 GN2/1 (24 GN1/1) with air remote unit, air condensation

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1100x880x1800 mm

Potência / Power 6.12 kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
72 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
48 kg

Peso / Weight 256 kg

BF 122 AF-P (cód. 0165.332.015) MAGNUS®

• Capacidade para 24 tabuleiros GN1/1 e EN1, distância entre guias 
65 mm.

• Após a confecção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos 
mesmo se estiverem a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica incluída para medição da temperatura do produto. 

Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extracção das grelhas em inox para uma eficaz higienização. 
• Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas. 
• Função pré-arrefecimento que melhora a prestação e reduz a 

duração do ciclo de abatimento.
• Fecho automático da porta com paragem fixa a 100º.
• Descongelação manual.
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 24x GN1/1 and EN1 trays, interstep 65 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel in AISI 304 18/10. 
• Includes temperature probe for easy monitoring of the confection 

temperature inside product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC).  
• Programmable microprocessor with up to 99 programs. 
• Pre-cooling function with dedicated push-button, implements the 

efficiency of the appliance and reduces even more the duration of 
cycle.

• Self-closing and fixed opening door system at 100º.
• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.

400V

12x GN2/1 
(24x GN1/1)

292

Abatedor de 
temperatura a água
Cuba de arrefecimento a água de 80 - 
160 kg, disponível sob consulta.

Water blast chiller
Water blast chiller of 80 - 160 kg, 
available on request.
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Abatedor de temperatura para carro 20 GN1/1 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer for 20 GN1/1 trolley  with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x1150x2150 mm

Potência / Power 0.5 (230V) + 6.64 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
70 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
48 kg

Peso / Weight 310 (Un.)  + 170 (grupo remoto/ remote unit) kg

Abatedor de temperatura para carro 20 GN1/1 com grupo à distância, condensação a ar  - versão 
universal compatível com carros Rational 10 GN2/1/ Blast chiller and shock freezer 20 GN1/1 
with air remote unit - universal version compatible with Rational trolley 10 GN2/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x1050x2280 mm

Peso / Weight 340 (Un.)  + 120 (grupo remoto/ remote unit) kg

• Restantes características técnicas iguais ao modelo BF 201 DP / Other technical characteristics similar to the BF 201 DP 
model.

Abatedor de temperatura para carro 20 GN1/1 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 20 GN1/1 with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x1150x2230 mm

Peso / Weight 320 (Un.)  + 170 (grupo remoto/ remote unit) kg

BF 201 DP (cód. 0165.332.016) MAGNUS®

• Capacidade para carro de 20 tabuleiros GN1/1, distância entre guias 
70 mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica multiponto incluída para medição da temperatura 

do produto. 
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização.
• Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos para 
uma melhor monitorização dos alimentos. 

• Pega ergonómica e fecho magnético com fechadura. 
• Descongelação manual.
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 20 trays GN1/1 trolley, interstep 70 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. 
• Includes multipoint temperature probe for easy monitoring of the 

confection temperature inside the product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC). 
• Programmable microprocessor with up to 99 programs and 

possibility to control up to 4 different sensors for better monitoring 
of food. 

• Ergonomic handle and magnetic closure with lock.
• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.

400V

20x GN1/1

292

Opcional / Optional

Versão passante / Roll In & Roll Though

BF 201 DP + (cód. 0165.332.017) MAGNUS®

RF 201 DP (cód. 0165.332.041) MAGNUS®

• Plataforma que garante exelente isolamento.
• Rampa para um carregamento mais rápido.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo BF 201 DP.

• Platform that ensures excellent isolation.
• Ramp for faster loading.
• Other technical characteristics similar to the BF 201 DP model.
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Abatedor de temperatura para carro 20 GN1/1 com grupo à distância, condensação a ar - versão 
universal compatível com carros Rational 20 GN1/1 / Blast chiller and shock freezer 20 GN1/1 
trolley with air remote unit - universal version compatible with Rational trolley 20 GN1/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x1050x2280 mm

Potência / Power 0.55 (230V) + 4.96 (400V) kW

Peso / Weight 340 (Un.)  + 121 (grupo remoto/ remote unit) kg

• Restantes características técnicas iguais ao modelo BF 201 AP / Other technical characteristics similar to the BF 201 AP 
model.

Abatedor de temperatura para carro 20 GN1/1 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer for 20 GN1/1 trolley  with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x1150x2150 mm

Potência / Power 0.55 (230V) + 7.98 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
105 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
70 kg

Peso / Weight 340 (Un.)  + 235 (grupo remoto/ remote unit) kg

BF 201 AP (cód. 0165.332.018) MAGNUS®

• Capacidade para carro de 20 tabuleiros GN1/1, distância entre guias 
70 mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica multiponto incluída para medição da temperatura 

do produto. 
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. Fácil extração das 

grelhas em inox para uma eficaz higienização. 
• Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos para 
uma melhor monitorização dos alimentos. 

• Pega ergonómica e fecho magnético com fechadura. 
• Descongelação manual.
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 20 trays GN1/1 trolley, interstep 70 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. Includes multipoint 

temperature probe for easy monitoring of the confection 
temperature inside the product. 

• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC). 
• Programmable microprocessor with up to 99 programs and 

possibility to control up to 4 different sensors for better monitoring 
of food. 

• Ergonomic handle and magnetic closure with lock.
• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.

400V

20x GN1/1

292

RF 201 AP (cód. 0165.332.033) MAGNUS®

Opcional / Optional

Versão passante / Roll In & Roll Though

BF 201 AP+ (cód. 0165.332.019) MAGNUS®

• Plataforma que garante exelente isolamento.
• Rampa para um carregamento mais rápido.
• Restantes características técnicas iguais ao modelo BF 201 AP.

• Platform that ensures excellent isolation.
• Ramp for faster loading.
• Other technical characteristics similar to the BF 201 AP model.

Abatedor de temperatura para carro 20 GN1/1 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 20 GN1/1 trolley with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x1150x2230 mm

Peso / Weight 350 (Un.)  + 235 (grupo remoto/ remote unit) kg
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Abatedor de temperatura para carro 75x45 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer for 75x45 trolley  with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x1050x2350 mm

Potência / Power 0.50 (230V) + 6.64 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
70 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
48 kg

Peso / Weight 310 (Un.)  + 170 (grupo remoto/ remote unit) kg

PF 201 DP (cód. 0165.332.037) MAGNUS®

400V

400V

292

292

PF 201 DP+ (cód. 0165.332.038) MAGNUS®

• Capacidade para carro 75x45.
• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 

a uma temperatura de saída superior a 90ºC!
• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica multiponto incluída para medição da temperatura 

do produto. 
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. 
• Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos para 
uma melhor monitorização dos alimentos. 

• Pega ergonómica e fecho magnético com fechadura. 
• Descongelação manual. 
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacidade para carro 75x45.
• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 

a uma temperatura de saída superior a 90ºC!
• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica multiponto incluída para medição da temperatura 

do produto. 
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. 
• Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos para 
uma melhor monitorização dos alimentos. 

• Pega ergonómica e fecho magnético com fechadura. 
• Descongelação manual. 
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.
• Plataforma que garante exelente isolamento.
• Rampa para um carregamento mais rápido.

• Capacity for 75x45 trolley. 
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 °C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. 
• Includes multipoint temperature probe for easy monitoring of the 

confection temperature inside the product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC). 
• Programmable microprocessor with up to 99 programs and 

possibility to control up to 4 different sensors for better monitoring 
of food. Ergonomic handle and magnetic closure with lock.

• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.

• Capacity for 75x45 trolley. 
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 °C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. 
• Includes multipoint temperature probe for easy monitoring of the 

confection temperature inside the product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC). 
• Programmable microprocessor with up to 99 programs and 

possibility to control up to 4 different sensors for better monitoring 
of food. Ergonomic handle and magnetic closure with lock.

• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.
• Platform that ensures excellent isolation.
• Ramp for faster loading.

Abatedor de temperatura para carro 75x45 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer for 75x45 trolley  with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x1050x2430 mm

Potência / Power 0.50 (230V) + 6.64 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
70 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
48 kg

Peso / Weight 320 (Un.)  + 170 (grupo remoto/ remote unit) kg
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Abatedor de temperatura para carro 75x45 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer for 75x45 trolley  with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x1050x2350 mm

Potência / Power 0.55 (230V) + 7.98 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
105 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
70 kg

Peso / Weight 340 (Un.)  + 235 (grupo remoto/ remote unit) kg

PF 201 AP (cód. 0165.332.039) MAGNUS®

400V

400V

292

292

PF 201 AP+ (cód. 0165.332.040) MAGNUS®

Opcional / Optional

Versão passante / Roll In & Roll Though

• Capacidade para carro 75x45.
• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 

a uma temperatura de saída superior a 90ºC!
• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. Sonda 

térmica multiponto incluída para medição da temperatura do 
produto. Isolamento em poliuretano de alta densidade. Fácil 
extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. Classe T 
(Ta=+43ºC). Microprocessador com capacidade de programação até 
99 programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos 
para uma melhor monitorização dos alimentos. Pega ergonómica e 
fecho magnético com fechadura. Descongelação manual.

• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacidade para carro 75x45.
• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 

a uma temperatura de saída superior a 90ºC!
• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. Sonda 

térmica multiponto incluída para medição da temperatura do 
produto. Isolamento em poliuretano de alta densidade. Fácil 
extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. Classe T 
(Ta=+43ºC). Microprocessador com capacidade de programação até 
99 programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos 
para uma melhor monitorização dos alimentos. Pega ergonómica e 
fecho magnético com fechadura. Descongelação manual.

• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.
• Plataforma que garante exelente isolamento.
• Rampa para um carregamento mais rápido.

• Capacity for 75x45 trolley. 
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. Includes multipoint 

temperature probe for easy monitoring of the confection 
temperature inside the product. Heat insulation with high-density 
polyurethane.Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
Class T (Ta=+43ºC). Programmable microprocessor with up to 99 
programs and possibility to control up to 4 different sensors for 
better monitoring of food. Ergonomic handle and magnetic closure 
with lock. Manual defrosting.

• Possibility to adapt to HACCP requirements.

• Capacity for 75x45 trolley. 
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. Includes multipoint 

temperature probe for easy monitoring of the confection 
temperature inside the product. Heat insulation with high-density 
polyurethane.Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
Class T (Ta=+43ºC). Programmable microprocessor with up to 99 
programs and possibility to control up to 4 different sensors for 
better monitoring of food. Ergonomic handle and magnetic closure 
with lock. Manual defrosting.

• Possibility to adapt to HACCP requirements.
• Platform that ensures excellent isolation.
• Ramp for faster loading.

Abatedor de temperatura para carro 75x45 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer for 75x45 trolley  with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1200x1050x2430 mm

Potência / Power 0.55 (230V) + 7.98 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
105 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
70 kg

Peso / Weight 350 (Un.)  + 235 (grupo remoto/ remote unit) kg
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Abatedor de temperatura para carro 20 GN2/1 com grupo à distância, condensação a ar - versão 
universal compatível com carros Rational 20 GN2/1 / Blast chiller and shock freezer 20 GN2/1 
trolley with air remote unit - universal version compatible with Rational trolley 20 GN2/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1600x1350x2280 mm

Potência / Power 0.55 (230V) + 6.65 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
150 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
100 kg

Peso / Weight 400 (Un.)  + 186 (grupo remoto/ remote unit) kg

RF 202 DP (cód. 0165.332.042) MAGNUS®

• Capacidade para carro de 20 tabuleiros GN2/1, distância entre guias 
75 mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. Sonda 
térmica multiponto incluída para medição da temperatura do 
produto; isolamento em poliuretano de alta densidade. Fácil 
extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. Classe T 
(Ta=+43ºC). Microprocessador com capacidade de programação até 
99 programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos 
para uma melhor monitorização dos alimentos. Pega ergonómica e 
fecho magnético com fechadura. Descongelação manual.

• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 20 trays GN2/1 trolley, interstep 75 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. Includes multipoint 

temperature probe for easy monitoring of the confection 
temperature inside the product. Heat insulation with high-density 
polyurethane.

• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. Class T (Ta=+43ºC). 
Programmable microprocessor with up to 99 programs and 
possibility to control up to 4 different sensors for better monitoring 
of food. Ergonomic handle and magnetic closure with lock.

• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.

400V

20x GN2/1

292

Abatedor de temperatura para carro 20 GN2/1 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 20 GN2/1 trolley with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1500x1350x2150 mm

Potência / Power 0.55 (230V) + 13.1 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
150 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
100 kg

Peso / Weight 420 (Un.)  + 263 (grupo remoto/ remote unit) kg

BF 202 DP (cód. 0165.332.020) MAGNUS®

Opcional / Optional

Versão passante / Roll In & Roll Though

400V

20x GN2/1

292

• Capacidade para carro de 20 tabuleiros GN2/1, distância entre guias 
75 mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. Sonda 
térmica multiponto incluída para medição da temperatura do 
produto. Isolamento em poliuretano de alta densidade. Fácil 
extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. Classe T 
(Ta=+43ºC). Microprocessador com capacidade de programação até 
99 programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos 
para uma melhor monitorização dos alimentos. Pega ergonómica e 
fecho magnético com fechadura. Descongelação manual.

• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 20 trays GN2/1 trolley, interstep 75 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. Includes multipoint 

temperature probe for easy monitoring of the confection 
temperature inside the product. Heat insulation with high-density 
polyurethane.Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
Class T (Ta=+43ºC). Programmable microprocessor with up to 99 
programs and possibility to control up to 4 different sensors for 
better monitoring of food. Ergonomic handle and magnetic closure 
with lock. Manual defrosting.

• Possibility to adapt to HACCP requirements.
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Abatedor de temperatura para carro 20 GN2/1 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 20 GN2/1 trolley with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1500x1350x2150 mm

Potência / Power 0.99 (230V) + 15.69 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
210 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
135 kg

Peso / Weight 410 (Un.)  + 265 (grupo remoto/ remote unit) kg

BF 202 AP (cód. 0165.332.022) MAGNUS®

• Capacidade para carro de 20 tabuleiros GN2/1, distância entre guias 
75 mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. Sonda 
térmica multiponto incluída para medição da temperatura do 
produto; isolamento em poliuretano de alta densidade. Fácil 
extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. Classe T 
(Ta=+43ºC). Microprocessador com capacidade de programação até 
99 programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos 
para uma melhor monitorização dos alimentos. Pega ergonómica e 
fecho magnético com fechadura. Descongelação manual.

• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.
• Plataforma que garante exelente isolamento.
• Rampa para um carregamento mais rápido.

• Capacidade para carro de 20 tabuleiros GN2/1, distância entre guias 
75 mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. Sonda 
térmica multiponto incluída para medição da temperatura do 
produto; isolamento em poliuretano de alta densidade. Fácil 
extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. Classe T 
(Ta=+43ºC). Microprocessador com capacidade de programação até 
99 programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos 
para uma melhor monitorização dos alimentos. Pega ergonómica e 
fecho magnético com fechadura. Descongelação manual.

• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 20 trays GN2/1 trolley, interstep 75 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. Includes multipoint 

temperature probe for easy monitoring of the confection 
temperature inside the product. Heat insulation with high-density 
polyurethane.

• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. Class T (Ta=+43ºC). 
Programmable microprocessor with up to 99 programs and 
possibility to control up to 4 different sensors for better monitoring 
of food. Ergonomic handle and magnetic closure with lock.

• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.
• Platform that ensures excellent isolation.
• Ramp for faster loading.

• Capacity for 20 trays GN2/1 trolley, interstep 75 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. Includes multipoint 

temperature probe for easy monitoring of the confection 
temperature inside the product. Heat insulation with high-density 
polyurethane.

• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. Class T (Ta=+43ºC). 
Programmable microprocessor with up to 99 programs and 
possibility to control up to 4 different sensors for better monitoring 
of food. Ergonomic handle and magnetic closure with lock.

• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.

400V

20x GN2/1

400V

20x GN2/1

292

292

BF 202 DP+ (cód. 0165.332.024) MAGNUS®

Opcional / Optional

Versão passante / Roll In & Roll Though

Abatedor de temperatura para carro 20 GN2/1 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 20 GN2/1 with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1500x1350x2230 mm

Potência / Power 0.55 (230V) + 13.1 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
150 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
100 kg

Peso / Weight 420 (Un.)  + 263 (grupo remoto/ remote unit) kg
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Abatedor de temperatura para carro 20 GN2/1 com grupo à distância, condensação a ar
Blast chiller and shock freezer 20 GN2/1 trolley with air remote unit

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1500x1350x2230 mm

Potência / Power 0.99 (230V) + 15.69 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
210 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
135 kg

Peso / Weight 420 (Un.)  + 265 (grupo remoto/ remote unit) kg

BF 202 AP+ (cód. 0165.332.023) MAGNUS®

• Capacidade para carro de 20 tabuleiros GN2/1, distância entre guias 
75 mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. 
• Sonda térmica multiponto incluída para medição da temperatura 

do produto. 
• Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
• Fácil extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. 

Classe T (Ta=+43ºC). 
• Microprocessador com capacidade de programação até 99 

programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos para 
uma melhor monitorização dos alimentos. 

• Pega ergonómica e fecho magnético com fechadura. 
• Descongelação manual.
• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.
• Plataforma que garante excelente isolamento.
• Rampa para um carregamento mais rápido.

• Capacity for 20 trays GN2/1 trolley, interstep 75 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. 
• Includes multipoint temperature probe for easy monitoring of the 

confection temperature inside the product. 
• Heat insulation with high-density polyurethane.
• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. 
• Class T (Ta=+43ºC). Programmable microprocessor with up to 99 

programs and possibility to control up to 4 different sensors for 
better monitoring of food. 

• Ergonomic handle and magnetic closure with lock.
• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.
• Platform that ensures excellent isolation.
• Ramp for faster loading.

400V

20x GN2/1

292

400V

20x GN2/1

292

RF 202 AP (cód. 0165.332.034) MAGNUS®
Abatedor de temperatura para carro 20 GN2/1 com grupo à distância, condensação a ar - versão 
universal compatível com carros Rational 20 GN2/1 / Blast chiller and shock freezer 20 GN2/1 
trolley with air remote unit - universal version compatible with Rational trolley 20 GN2/1

Dimensões (LPA) / Dimensions (WDH) 1600x1350x2280 mm

Potência / Power 0.55 (230V) + 8.47 (400V) kW

Arrefecimento (+ 90 a +3ºC) ciclo 90 min.

Cooling (+90  to + 3ºC) cycle 90 min.
210 kg

Congelação (+90 a -18ºC) ciclo 240 min.

Freezing  (+90 to -18ºC) cycle 240 min.
135 kg

Peso / Weight 400 (Un.)  + 194 (grupo remoto/ remote unit) kg

• Capacidade para carro de 20 tabuleiros GN2/1, distância entre guias 
75 mm.

• Após a confeção dos alimentos, estes podem ser arrefecidos mesmo 
a uma temperatura de saída superior a 90ºC!

• Construção totalmente em aço inoxidável AISI 304 18/10. Sonda 
térmica multiponto incluída para medição da temperatura do 
produto; isolamento em poliuretano de alta densidade. Fácil 
extração das grelhas em inox para uma eficaz higienização. Classe T 
(Ta=+43ºC). Microprocessador com capacidade de programação até 
99 programas e possibilidade de controlar até 4 sensores distintos 
para uma melhor monitorização dos alimentos. Pega ergonómica e 
fecho magnético com fechadura. Descongelação manual.

• Possibilidade de utilização de acordo com os requisitos HACCP.

• Capacity for 20 trays GN2/1 trolley, interstep 75 mm.
• After cooking, food can be cooled down even if the output 

temperature exceeds 90 ° C!
• Body in stainless steel AISI 304 18/10. Includes multipoint 

temperature probe for easy monitoring of the confection 
temperature inside the product. Heat insulation with high-density 
polyurethane.

• Easy extraction of the grids for an easy cleaning. Class T (Ta=+43ºC). 
Programmable microprocessor with up to 99 programs and 
possibility to control up to 4 different sensors for better monitoring 
of food. Ergonomic handle and magnetic closure with lock.

• Manual defrosting.
• Possibility to adapt to HACCP requirements.
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Opcionais para abatedores de temperatura / Optionals for blast chiller and shock freezer

cód. 0190.332.003 920596
Kit 4 rodas para modelos BF 051
Kit 4 castors for BF 051 models

cód. 0190.332.005 920019
Kit 4 rodas para modelos BF 081 - 121 - 161, RF 120
Kit 4 castors for BF 081 - 121 - 161, RF 120 models

cód. 0190.332. 965868
Kit 4 rodas para modelos BF 122, RF 122
Kit 4 castors for BF 122, RF 122 models

cód. 0 966404
USB para modelos BF 051
USB for 051 models

cód. 0 966282
USB para modelos BF 081, BF 121 e BF 161
USB for BF 081, BF 121 and BF 161 models

cód. 0 966393
USB para modelos BF 122
USB for BF 122 models

cód. 0 990600
Cobertura para unidade remota de condensação, para modelos BF 121 - BF 161
Condensing unit protection for BF 121 - BF 161 models

cód. 0 990603
Cobertura para unidade remota de condensação para modelos BF 122
Condensing unit protection for BF 122 models

cód. 1190.303.017
Grelha GN1/1 em aço inox, 530x325mm
Stainless steel grid GN1/1, 530x325mm

cód. 1190.118.033 13869200
Grelha GN2/1 em aço inox, 646x530 mm
Stainless steel grid GN2/1, 646x530 mm

cód. 0190.332.010 960340
Suporte sonda para líquidos para modelos BF-PF
Probe support for liquid for BF-PF models

cód. 965446
Kit impressora  para modelos BF 051
Kit of printer for BF 051 models

cód. 0190.332. 966383
Kit impressora  para modelos BF 081 - 121 - 161
Kit of printer for BF 081 - 121 - 161 models

cód. 0190.332. 990669
Kit impressora  para modelos BF 122
Kit of printer for BF 122 models

cód. 0190.332. 966326
Kit impressora  para modelos BF 201 - BF 202
Kit of printer for BF 201 - BF 202 models

cód. 0190.332.013 960056
Kit lâmpada germicida para modelos 8, 10 , 12 e 16 GN1/1
Kit of germicidal lamp for 8, 10 , 12 e 16 GN1/1 models

cód. 0190.332.014 965652
Kit 2 sondas de temperatura não aquecidas para modelos BF 201 - BF 202
Kit 2 temperature probes not heated for BF 201 - BF 202 models

cód. 0190.332.015 965653
Kit 3 sondas de temperatura não aquecidas para modelos BF 201 - BF 202
Kit 3 temperature probes not heated for BF 201 - BF 202 models

cód. 0190.332.016 965654
Kit 4 sondas de temperatura não aquecidas para modelos BF 201 - BF 202
Kit 4 temperature probes not heated for BF 201 - BF 202 models

cód. 0190.332. 970047
Carro de 20 tabuleiros GN1/1
Trolley for 20 trays GN1/1

cód. 0190.332. 970048
Carro de 20 tabuleiros GN2/1
Trolley for 20 trays GN2/1

cód. 0190.332. 970049
Carro de 16 tabuleiros EN1
Trolley for 16 trays EN1

cód. 0190.332. 970051
Carro de 32 tabuleiros EN1
Trolley for 32 trays EN1

Sugestão:  
Consulte os containers gastronorm na 
página 294.

Suggestion:
Consult our range of Gastronorm 
containers on page 294.

Valores válidos para opcionais fornecidos com o equipamento / Valid values for optional supplied with the equipment
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• 3 em 1 – Confeciona, enche/embala e arrefece
• Esta linha permite confecionar os alimentos, embala-los em sacos de plástico 

especiais ou em recipientes de diferentes capacidades e selá-los. 
• Após o embalamento o produto é arrefecido na cuba de arrefecimento a água, 

permitindo reduzir a temperatura dos alimentos.

• Permite encher e embalar os alimentos em sacos de plástico especiais 
ou em recipientes de diferentes capacidades e selá-los.

• 3 in 1 – Prepares, packs and cools down.
• This line allows to prepare food, pack and seal it in special plastic bags or in 

different containers.
• After the packing, the product cools down in the water-cooled container.

• Allows an easy filling of food products into special plastic bags or 
different recipients and seal them.

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Carga de massa seca
Dried pasta load

Tipo de aquecimento
Cooker heating

0 LPCG 1-18 1000x2416x1800 mm 18 - 23 kg Gás / Gas

0 LPCG 1-24 1000x2416x1800 mm 24 - 30 kg Gás / Gas

0 LPCE 1-18 1000x2416x1800 mm 18 - 23 kg Elétrico / Electric

0 LPCE 1-24 1000x2416x1800 mm 24 - 30 kg Elétrico / Electric

0 LPCV 1-18 1000x2416x1800 mm 18 - 23 kg Vapor / Steam

0 LPCV 1-24 1000x2416x1800 mm 24 - 30 kg Vapor / Steam

Código
Code

Modelo
Model

Dimensões (LPA)
Dimensions (WDH)

Cabeçote
Head

Enchimento
Filling

0 SDS1000 1040x705x868/1500 mm 50 mm 100 - 1100 cc

Processamento em linha
Process line

Confeção e arrefecimento
Cook and chill

Estação de enchimento e selagem
Filling and sealing station
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Containers gastronorm
Gastronorm containers

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.001 200 mm 57.5 l

0190.271.002 150 mm 42.5 l

0190.271.003 100 mm 28.5 l

0190.271.004 65 mm 18.5 l

0190.271.005 40 mm 10 l

0190.271.006 20 mm 5 l

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.013 200 mm 18 l

0190.271.014 150 mm 13 l

0190.271.015 100 mm 9 l

0190.271.016 65 mm 5.5 l

0190.271.017 40 mm 3 l

0190.271.018 20 mm 1.5 l

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.007 200 mm 28 l

0190.271.008 150 mm 21 l

0190.271.009 100 mm 14 l

0190.271.010 65 mm 9 l

0190.271.011 40 mm 5 l

0190.271.012 20 mm 2.5 l

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.019 200 mm 12.5 l

0190.271.020 150 mm 9.5 l

0190.271.021 100 mm 6.5 l

0190.271.022 65 mm 4 l

0190.271.023 40 mm 2 l

0190.271.024 20 mm 1.25 l

Containers em aço inox GN2/1 (650x530 mm) sem pegas:
Stainless steel containers GN2/1 (650x530 mm) without handles:

Containers em aço inox GN2/3 (354x325 mm) sem pegas:
Stainless steel containers GN2/3 (354x325mm) without handles:

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.025 150 mm 9 l

0190.271.027 65 mm 3.8 l

0190.271.028 40 mm 2 l

Containers em aço inox GN2/4 (530x162 mm) sem pegas:
Stainless steel containers GN2/4 (530x162 mm) without handles:

Containers em aço inox GN1/1 (530x325 mm) sem pegas:
Stainless steel containers GN1/1 (530x325 mm) without handles:

Containers em aço inox GN1/2 (265x325 mm) sem pegas:
Stainless steel containers GN1/2 (265x325 mm) without handles:

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.029 200 mm 7.8 l

0190.271.030 150 mm 5.7 l

0190.271.031 100 mm 4 l

0190.271.032 65 mm 2.5 l

0190.271.033 40 mm 1.5 l

0190.271.034 20 mm 0.75 l

Containers em aço inox GN1/3 (325x176 mm) sem pegas:
Stainless steel containers GN1/3 (325x176 mm) without handles:

GN2/1
650x530 mm 

GN1/1
530x325 mm 

GN1/2
265x325 mm GN2/3

354x325 mm 

GN1/3
325x176 mm 

GN1/6
176x162 mm 
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Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.035 200 mm 5.5 l

0190.271.036 150 mm 4 l

0190.271.037 100 mm 2.8 l

0190.271.038 65 mm 1.8 l

0190.271.039 40 mm 1 l

0190.271.040 20 mm 0.5 l

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.045 100 mm 1 l

0190.271.046 65 mm 0.6 l

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.041 200 mm 3.4 l

0190.271.042 150 mm 2.4 l

0190.271.043 100 mm 1.6 l

0190.271.044 65 mm 1 l

Containers em aço inox GN1/4 (265x162 mm) sem pegas:
Stainless steel containers GN1/4 (265x162 mm) without handles:

Containers em aço inox GN1/9 (108x176 mm) sem pegas:
Stainless steel containers GN1/9 (108x176 mm) without handles:

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.053 100 mm 6.5 l

0190.271.054 65 mm 4 l

0190.271.055 40 mm 2 l

Containers em aço inox GN1/2 (265x325 mm) perfurado:
Stainless steel containers GN1/2 (265x325 mm) perforated:

Containers em aço inox GN1/6 (176x162 mm) sem pegas:
Stainless steel containers GN1/6 (176x162 mm) without handles:

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.047 100 mm 14 l

0190.271.048 65 mm 9 l

0190.271.049 40 mm 5 l

Containers em aço inox GN1/1 (530x325 mm) perfurado:
Stainless steel containers GN1/1 (530x325 mm) perforated:

Código
Code

Altura
Height

Capacidade
Capacity

0190.271.051 65 mm 5.5 l

Código
Code

Altura
Height

Dimensão
Size

0190.271.077 530 mm GN1/1

0190.271.078 325 mm GN1/2

Código
Code

Dimensão
Size

0 280x220 mm

0 430x220 mm

Código
Code

Dimensão
Size

0190.271.064 GN1/1

0190.271.065 GN2/3

0190.271.066 GN1/2

0190.271.067 GN1/3

0190.271.068 GN1/4

0190.271.069 GN1/6

0190.271.070 GN1/9

Código
Code

Dimensão
Size

0190.271.071 GN1/1

0190.271.073 GN1/2

0190.271.074 GN1/3

0190.271.075 GN1/4

Código
Code

Dimensão
Size

0190.271.056 GN1/1

0190.271.057 GN2/3

0190.271.058 GN2/4

0190.271.059 GN1/2

0190.271.060 GN1/3

0190.271.061 GN1/4

0190.271.062 GN1/6

0190.271.063 GN1/9

Containers em aço inox GN2/3 (354x325 mm) perfurado:
Stainless steel containers GN2/3 (354x325 mm) perforated:

Divisórias:
Dividers:

Fundo perfurado:
Perforated bottom:

Tampas com encaixe para colher:
Lids with opening for spoon:

Tampas com borracha vedante:
Lids with protective rubber:

Tampas sem encaixe para colher:
Lids without opening for spoon:




