


ELBRUS CHARCOAL OVENS
PENGANTAR
  Pira charcoal oven adalah pilihan yang bagus untuk mendapatkan rasa otentik memanggang dengan tekstur 
yang sempurna dan juiciness. Oven idealnya dibuat untuk memasak daging, ikan dan sayuran, berkat fungsi 
dari oven semua jenis makanan dapat dimasak. Pira charcoal oven tidak memiliki perangkat listrik atau gas. Pira 
charcoal oven bekerja dengan arang, termasuk bagian-bagian kecil dari kayu bakar.
  Selain itu, untuk beberapa model, Pira khusus menawarkan dan merekomendasikan arang kelapa, arang 
kelapa memiliki durasi pembakaran lebih lama, dan mudah digunakan karena tidak membakar makanan (jenis 
arang ini tidak menghasilkan api) dan tidak ada jelaga.

BAGAIMANA CARA KERJANYA?
  Untuk kinerja yang baik, 5 kilogram arang akan cukup untuk model terbesar. Selain itu, intensitas dari bara 
api dapat dikendalikan dengan cara yang berbeda:
- Dengan membuka atau menutup regulator aliran udara yang ditemukan di sisi atas (menambah atau oksigen 
 dalam memasak).
- Menempatkan panggangan di tingkat panduan yang berbeda.
- Melalui sistem elevasi (hanya untuk model yang besar).
Pira charcoal oven benar-benar terisolasi dan siap untuk berfungsi pada suhu tertinggi.
Pira charcoal oven dilengkapi dengan internal firebreak dan regulator aliran udara internal. 
Mekanisme standar memungkinkan instalasi oven di dapur tanpa perlu aksesoris.
Selain itu, Pira charcoal oven juga menawarkan mekanisme ini dengan versi eksternal jika diperlukan dan atas 
permintaan.

FITUR PALING PENTING
Fitur yang paling penting adalah:
Pintu Kaca : Pintu dilengkapi kaca khusus NEOCERAM yang tahan suhu sampai 750O. Fitur ini 
     memungkinkan mengkontrol ruang oven saat memasak tanpa perlu membuka pintu.
Isolasi : Oven benar-benar terisolasi dengan dinding ganda diisi dengan bahan termal. Fitur 
    ini sangat dihargai untuk mencegah kehilangan panas. 
Laci minyak : Memiliki sistem untuk mengevakuasi lemak dan minyak eksternal, dengan fitur ini 
    oven dihindari api dalam ruang memasak.
Laci abu : Semua model memiliki laci abu yang memfasilitasi pembersihan oven.



PIRA-45 LUX (90 COVERS)

SPESIFIKASI TEKNIK
- Terbuat dari besi.
- Sistem pendinginan PiraCold R.
- Pintu kaca tahan dengan suhu tinggi.
- Dengan warna abu-abu pada bagian depan.
- Tersedia dengan laci grease depan.
- Cocok untuk arang, arang kelapa atau kayu 
 bakar.
- Dilengkapi dengan teknologi built-in fire-
 breaker di dalam oven.
- Tampilan suhu analogis.
- Exhaust untuk mengontrol aliran udara.
- Penjepit daging, dan 1 batang panggangan
 (585 mm x 465 mm).

KOMPONEN
1. Thermometer.

2. Kaca pada bagian pintu.

3. Regulator bagian udara.

4. Pemadam api.

5. Pegangan pintu.

6. Pemanggang.

7. Cerobong asap 150 mm.

8. Batang panggangan.

9. Laci berwarna abu-abu.

10. Laci untuk minyak.
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PILIHAN WARNA



TRADITIONAL GRILL
Taste To The Modern Cooking



PIRA-50 (120 COVERS)
FITUR UTAMA
- Terbuat dari besi.
- Sepenuhnya terisolasi untuk hemat energi dan pencega-
 han emisi panas.
- Pintu kaca tahan dengan suhu tinggi.
- Laci minyak.
- Laci abu.
- Cocok untuk arang, arang kelapa atau kayu bakar.
- Dilengkapi dengan built-in firebreaker dalam oven.
- Menampilkan suhu utama.
- Pembuangan uap beralih ke pengontrol aliran udara.
- Tungkai pemijak dapat disesuaikan.
- Serial : jepitan daging, alat pengorek api dan 1 batang 
 panggangan (780 mm x 625 mm) dan 1 panggangan 
 beralur khusus untuk daging (700 mm x 585 mm).

PIRA-130 (120 COVERS)
FITUR UTAMA
- Terbuat dari besi.
- Sepenuhnya terisolasi untuk hemat energi dan pencega-
 han emisi panas.
- Pintu kaca tahan dengan suhu tinggi.
- Laci minyak.
- Laci abu.
- Cocok untuk arang, arang kelapa atau kayu bakar.
- Dilengkapi dengan built-in firebreaker dalam oven.
- Sistem elevasi, memberikan control yang lebih besar dari in-
 tensitas bara.
- Nilon kastor pada roda mesin.
- Menampilkan suhu Analogis.
- Pembuangan uap beralih ke pengontrol aliran udara.
- Serial : jepitan daging, alat pengorek api dan 1 batang 
 panggangan (700 mm x 585 mm) dan 1 panggangan 
 beralur khusus untuk daging (780 mm x 625 mm).

PIRA-48 (100 COVERS)
FITUR UTAMA
- Terbuat dari besi.
- Sepenuhnya terisolasi untuk hemat energi dan pencega-
 han emisi panas.
- Pintu kaca tahan dengan suhu tinggi.
- Laci minyak.
- Laci abu.
- Cocok untuk arang, arang kelapa atau kayu bakar.
- Dilengkapi dengan built-in firebreaker dalam oven.
- Tungkai pemijak dapat disesuaikan.
- Serial : jepitan daging, alat pengorek api dan 1 batang 
 panggangan (585 mm x 535 mm) dan 1 panggangan ber-
 alur khusus untuk daging (515 mm x 540 mm).



PIRA-170 (150 COVERS)

PIRA-130G (120 COVERS)
FITUR UTAMA
- Terbuat dari besi.
- Sepenuhnya terisolasi untuk hemat energi dan pencega-
 han emisi panas.
- Pintu kaca tahan dengan suhu tinggi.
- Sistem guillotine membuka pintu untuk memudahkan pena-
 nganan arang
- Laci minyak.
- Laci abu.
- Cocok untuk arang, arang kelapa atau kayu bakar.
- Dilengkapi dengan built-in firebreaker dalam oven.
- Sistem elevasi, memberikan control yang lebih besar dari in-
 tensitas bara.
- Nilon kastor pada roda mesin.
- Menampilkan suhu Analogis.
- Pembuangan uap beralih ke pengontrol aliran udara.
- Serial : jepitan daging, alat pengorek api dan 1 batang pang-
 gangan (780 mm x 625 mm) dan 1 panggangan beralur khu-
 sus untuk daging (700 mm x 585 mm).

FITUR UTAMA
- Terbuat dari besi.
- Sepenuhnya terisolasi untuk hemat energi dan pencega-
 han emisi panas.
- Pintu kaca tahan dengan suhu tinggi.
- Dua ruang memasak dengan beberapa tingkat.
- Laci minyak.
- Laci abu.
- Cocok untuk arang, arang kelapa atau kayu bakar.
- Dilengkapi dengan built-in firebreaker dalam oven.
- Sistem elevasi, memberikan control yang lebih besar dari in-
 tensitas bara.
- Nilon kastor pada roda mesin.
- Menampilkan suhu Analogis.
- Pembuangan uap beralih ke pengontrol aliran udara.
- Serial : jepitan daging, alat pengorek api dan 1 batang pang-
 gangan (780 mm x 625 mm) dan 1 panggangan beralur khu-
 sus untuk daging (700 mm x 585 mm).
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Net Weight
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PIRA-130 (120 COVERS) PIRA-130G (120 COVERS) PIRA-170 (150 COVERS)

ELBRUS
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