
Chair Broiler
GastroCheff 900

Fritadeira UBM-G 35
GastroCheff 900

Modulo Pia  
Linha 900 Modular

Coifas com 
sistema de filtros  
Linha 900 Modular

Modulo 
Bancada Lisa 
Linha 900 Modular

www.gastroubm.com.br

A receita completa
para tornar o seu

dia a dia mais
eficiente e funcional.
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Operação totalmente individual
Frituras sempre crocantes secas
Economia de óleo, gás e energia
Construção em aço inox
Acabamento em aço escovado
Painel funcional
Termostato de graduação independente 
para cada cuba
Sistema piloto no painel de aviso quando
 esta na temperatura desejada
Gráfico de escala de temperatura no painel
Sistema de segurança contra super 
aquecimento
Sistema de segurança em seu sistemas de gás
Sistema com sensor de segurança e 
monitoramento dos queimadores
Modulo eletrônico de monitoramento de 
todo os sistema funcional
Acendimento automático
Drenos de retirada de água e óleo com fácil 
acesso frontal a porta, para cada cuba
Dreno para água
Dreno para óleo











































Estrutura totalmente em aço inox

Grelhas de cocção em ferro fundido com paredes de 20mm 
preparadas para concentrar altas temperaturas

Grelha Inferior com 40mm de espessura com pedras vulcânicas 
garantido alto rendimento em produção e rápido aquecimento

Dando continuidade nos processos com eficiência e economia

Deixando seus preparos com suculência e acabamento 
impecável

Equipamento desenvolvido para alta produtividade

Reposição de calor imediato com queimadores de três estágios

Registro com graduação de chama

Registro de acionamento com graduação de potência dos 
queimadores

Acendimento dos queimadores automático no painel

Calha frontal para dreno de gordura

Proteção para laterais

Quadro em aço inox

Modular em aço inox escovado

Porta panela na base inferior

Bandejas para detrito

Pés com regulagem para nível de piso

Painel com botões de acionamento dos queimadores

Acendimento frontal no painel

Sistema de gás com cobre de alta durabilidade

Tipos de gás GLP ou Natural

















Estrutura totalmente em aço inox

Acabamento em aço escovado

Painel integrado com os equipamentos

Tampa lisa ou com respaldo pata água

Válvula de saída para 2”

Pode ser montado em qualquer 
posição conforme necessidade

Cuba 200x40x35

Entrada para bica















Fabricamos coifas conforme a necessidade 
de nossos clientes.

Envie seu projeto para nossa equipe realizar 
uma cotação:

Desenvolvemos projetos.

Fabricação totalmente em aço inox 304

Acabamento liso ou escovado.

Design conforme projeto.

Fabricação de dutos em aço inox e outros 
materiais.











Construção estrutura totalmente em aço inox

Acabamento em aço escovado

Painel integrado com os equipamentos

Tampa lisa ou com respaldo pata água

Pode ser montado em qualquer posição 
conforme necessidade

Medidas
Modelo UBM/35
2 cubas água e óleo
Profundidade: 900mm
Altura: 850mm
Largura: 800mm

Modelo UBM/35
1 cuba água e óleo
Profundidade: 900mm
Altura: 850mm
Largura: 400mm

Modelo UBM/22
1 cuba somente óleo
Profundidade: 900mm
Altura: 850mm
Largura: 400mm

Peso: 70kg
Voltagem: 220v
Cestos
360x150x150mm
2 cestos por cuba
Capacidade
35 l de óleo por cuba
14 l de água por cuba

Medidas
Profundidade: 900mm
Altura: 850mm
Largura: 600/800/1000mm

Consulte outras medidas

Medidas disponíveis
Profundidade: 900mm
Altura: 220mm
Largura: 500mm

Consulte outras medidas

Medidas disponíveis
Profundidade: 900mm
Altura: 220mm
Largura: 500mm

Consulte outras medidas
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Estr. do Magarça, 4244 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, 23035-380
contato@gastroubm.com.br / vendas@gastroubm.com.br 

Telefones: (21) 3407-9608 / 3356-0871
facebook: gastroubm

Qualidade

Garantida



Fogão 4 bocas
GastroCheff 900

Fogão 2 bocas
GastroCheff 900

Com seus módulos individuais,
a linha GastroCheff 900
oferece diversas
possibilidades de
montagem. 

Linha de cocção modular
GastroCheff 900

Chapa de Cocção
GastroCheff 900

Fogão 6 bocas
GastroCheff 900

Fabricação totalmente em aço inox 
com acabamento em aço escovado

Construção robusta

Grelhas em ferro fundido de alto 
rendimento

Grelhas com sistema difusor de calor: 
coleta todo calor produzido pelo 
queimadores direcionando para 
fundo da panela

Queimadores com chama tripla com
três estágios de chamas

Queimadores com regulagem de 
chama mínima/média/máxima

Queimador coro com desenho 
inovador 

Assa, gratina e aquece
5 funções de assado 
(incluindo descongelamento)
Timer até 120 minutos
Termostato de 50°C a 300°C
Corpo interno esmaltado easy-clean preto
Luz interna para visualização dos assados
2 grades cromadas ajustáveis em até três posições
Bandeja esmaltada para resíduos
Puxador com acabamento moderno
Potência 2450 Whats
Volume Interno 55L
Ventilação interna
Luz piloto
Porta com vidro duplo 
Consumo 0,85kw/h
Corrente 20 A em 127 volts
Corrente 12 A em 220 volts
Lâmpada 1 x 15W

Modelo: 
Elétrico de 55 litros 
ideal para diversos

Modelo Turbo: 
distribuição 

uniforme 
de calor





















Banho Maria
GastroCheff 900

























Estrutura totalmente em aço inox

Acabamento em aço escovado

Chapa de cocção com super parede de 15mm, 
preparada para absorver altas temperaturas

Parte superior da chapa com proteção para laterais 
e calha frontal para drenagem de gordura

Reposição de calor imediato com queimadores de três estágios

Registro de acionamento com graduação de potência 
dos queimadores,  por conjunto de queimadores

Acendimento automático dos queimadores no painel

Tipos de gás GLP ou Natural

Sistema de gás com cobre de alta durabilidade 
com sistema de segurança

Bandejas para detrito

Porta panela na base inferior

Pés com regulagem para nível de piso





























Estrutura totalmente em aço inox

Acabamento em aço escovado

Tanque com GNs 1/1 e tampas

Tanque pode ser dividido com GNs 
conforme a necessidade

Queimadores tipo flauta esmaltados

Reposição de calor imediato com queimadores 
de três estágios

Registro de acionamento com graduação 
de potência dos queimadores

Acendimento automático dos queimadores no painel

Alimentador de gás GLP/GN

Sistema de segurança de gás

Bandejas para detrito

Porta panela na base inferior

Opção com portas frontal

Pés com regulagem para nível de piso

Compacta espaços

Reduz a mão de obra

Aumenta a produtividade

Organiza a linha de produção

Maior qualidade de produção

Maior uniformidade nos alimentos

Reduz custos com gás, e energia elétrica
Medidas
Profundidade: 900mm
Altura: 850mm
Largura: 600 / 800 / 1000

Consulte outras medidas

Medidas
Profundidade: 900mm
Altura: 850mm
Largura: 600 / 800 / 1000

Consulte outras medidas

Medidas
Profundidade: 900mm
Altura: 850mm
Largura: 390mm

Medidas
Profundidade: 900mm
Altura: 850mm
Largura: 1150mm

Medidas
Profundidade: 900mm
Altura: 850mm
Largura: 770mm

Porta reforçada
Grade separadora interna

Queimador em aço inox
Acendimento automático

Sistema de segurança do gás
Fabricação totalmente em aço inox

Acabamento em aço escovado
Isolamento com lã de rocha em 70mm

Válvula acionadora com três estagios de chamas
Sensor de segurança do gás

Forno padrão
GastroCheff a Gás 
70 litros

Fornos para
Linha de fogões

GastroCheff

e de alta eficiência

Toda a tubulação de gás em cobre

Sistema modular com quadro 
superior separado da base

Botões exclusivos com 
acabamento em aço inox

Base inferior com porta panelas

Opções com forno, porta ou 
frente aberta

Fundo gradeado

Pés com regulagem de nível 
de piso
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