
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TEKNISKA UPPGIFTER 
Modell Grillyta BxD 
EG6C400   400 x400 mm
EG6C800   800x400 mm 
EG6C1200 1200x400 mm 
EG7C400   400x500 mm 
EG7C800   800x500 mm 
EG7C1200 1200x500 mm 
EG8C400   400x600 mm 
EG8C800   800x600 mm 
EG8C1200 1200x600 mm 
*EG-Souvlaki   570x210 mm 

Generalagent: 
SMAKY AB 
BOX 2046 
141 02 HUDDINGE 
Tel: 08- 657 94 90 

En ny serie elgrillar med helt unika 
med ett resultat både i smak och utseende som är nästan identiskt med att grilla på kolgrill 
utomhus. Grillarna är tillverkade helt i rostfritt stål och dem högeffektiva värmeelementen är 
inkapslade i grillgallret. Resultatet blir en väldigt snabb uppvärmning på mindre än 5 min., samt 
ett fantastiskt grillresultat. Grillarna är utrustade med ställbar termostat 
spillbricka. Dem är mycket enkla att sköta och rengöra Grillarna finns i fl
effekt på från 3 kW upp till 10,8 kW.

ELGRILL

Mått BxDxH  Ström/Effekt 
400 x400 mm   400x600x150 mm   3,6kW / 230V

   800x600x150 mm   7,2 kW /400V/ 3
 1200x600x150 mm 10,8 kW /400V/ 3
   400x700x150 mm   4,5 kW /400V/
   800x700x150 mm   9 kW / 400V/
 1200x700x150 mm 13,5 kW / 400V/
   400x800x150 mm   5,4 kW / 400V/3
   800x800x150 mm 10,8 kW/ 400V/3
 1200x800x150 mm 16,2 kW/ 400V/3
   730x260x130mm   3 kW/ 230V/

 
Återförsäljare:Reservation 

för ändringar. 

serie elgrillar med helt unika värmeelement som möjliggör mycket snabb grillning av mat 
med ett resultat både i smak och utseende som är nästan identiskt med att grilla på kolgrill 
utomhus. Grillarna är tillverkade helt i rostfritt stål och dem högeffektiva värmeelementen är 

lgallret. Resultatet blir en väldigt snabb uppvärmning på mindre än 5 min., samt 
ett fantastiskt grillresultat. Grillarna är utrustade med ställbar termostat mellan 50

Dem är mycket enkla att sköta och rengöra Grillarna finns i fl
kW upp till 10,8 kW. *Nyhet: Souvlaki-Grill med grillyta anpassat efter spett.

ELGRILL 

 Vikt 
/ 230V-16A 13 Kg 
/400V/ 3-fas  22 Kg 
/400V/ 3-fas 37 Kg 
/400V/ 3-fas 15,5 Kg 

400V/ 3-fas 26 Kg 
400V/ 3-fas 44 Kg 
400V/3-fas 18 Kg 

400V/3-fas 30 Kg 
400V/3-fas 51 Kg 

230V/-16A  9 Kg 

Återförsäljare: 

lement som möjliggör mycket snabb grillning av mat 
med ett resultat både i smak och utseende som är nästan identiskt med att grilla på kolgrill 
utomhus. Grillarna är tillverkade helt i rostfritt stål och dem högeffektiva värmeelementen är 

lgallret. Resultatet blir en väldigt snabb uppvärmning på mindre än 5 min., samt 
mellan 50-320 o C samt 

Dem är mycket enkla att sköta och rengöra Grillarna finns i flera storlekar och med 
med grillyta anpassat efter spett. 


