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Grill Stations

Australian Made - Built To Last - Australian Owned



Grill Station
Geen enkel cafeteria, take-away, restaurant of broodjeszaak kan 
zonder een Roband Grill Station. Deze duurzame en consistent 
presterende grillapparaten behouden smaak, sappen en voedings-
stoffen en kunnen niet alleen gebruikt worden voor gegrilde panini’s, 
focaccia's en sandwiches, maar ook voor mals gegrild vlees en 
gevogelte.

Het Roband Grill Station is ontworpen en geproduceerd in Australië. 
Het is de ultieme tool waarmee u verbluffende resultaten boekt, zodat 
uw gasten steeds terugkomen voor méér. 

Alle Roband Grill Stations zijn ontworpen voor 220-240 V 50-60 Hz en 
zijn CE-gecertificeerd.

Ontworpen voor gelegenheden waar veel vraag is naar bereiding  
van gegrilde broodproducten zoals panini's, focaccia's en 
sandwiches, maar ook voor spiezen. Het Grill Station verhit het 
voedsel dat wordt gegrild snel en efficiënt. 

Met slimme ontwerpfuncties zoals elementen die direct in de 
platen zelf zijn gegoten, heeft de machine een korte opwarmtijd 
en worden de producten snel gegrild. Zo kunt u uw gasten snel 
bedienen, serveert u meer bestellingen en kan uw bedrijf meer 
winst maken. Misschien wilt u ook vlees en gevogelte grillen, die 
later worden gebruikt als vulling in uw focaccia's of panini's. Deze 
machine is veelzijdig en helpt u om een prachtig, mals resultaat 
te bereiken.

Verkrijgbaar met een capaciteit van 6 of 8 sandwiches, met 
optioneel een geribbelde bovenplaat voor het maken van 
grillstrepen. Er is ook een optionele anti-aanbakcoating 
verkrijgbaar.

Grill Station – 6 of 8 sandwiches 

Gladde platen
met anti-aanbaklaag

Geribbelde bovenplaat
met anti-aanbaklaag

Gladde platen

Geribbelde bovenplaat

Ideaal voor

panini's,

& sandwiches

focaccia's 

GSA810ST 
Met anti 
aanbaklaag, voor  
8 sandwiches, 
met gladde 
bovenplaat



Kenmerken

Hoge spatbescherming

Bovenplaat kan open blijven staan voor 
eenvoudige toegang tot het voedsel

Thermostaatbediening Timer

•	 Capaciteit voor 6 of 8 sandwiches

•	 Hoogwaardige bij hoge druk gegoten aluminium 
bakplaten met ingegoten elementen voor efficiënte, 
gerichte en effectieve warmteoverdracht

•	 Nauwkeurige thermostaat voor controle van de 
baktemperatuur

•	 Gelijkmatige temperatuurverdeling over de boven-  
en onderplaat en tussen de platen onderling

•	 Het is mogelijk om te wisselen tussen gebruik van 
beide platen of alleen de onderste plaat

•	 Een uitgebalanceerde bovenplaat met tegengewicht 
en gebogen handgreep voor eenvoudige bediening 
van het Grill Station

•	 Eenvoudig enkelhandig inleggen en uithalen van 
voedsel, waarbij de bovenste plaat gedeeltelijk open 
kan blijven bij een hoek van ongeveer 45° 

•	 Een laadlimiet die het gewicht van de bovenste plaat op het 
voedsel dat wordt gegrild of getoast beperkt.

•	 Hoge spatrand waarbij de bovenste plaat altijd over de 
onderste plaat schuift, om te zorgen dat vet en kruimels  
op de onderste plaat vallen

•	 Een aan de voorkant geplaatst opvangbakje vangt vet 
en kruimels op en is handig geplaatst voor eenvoudige 
verwijdering en reiniging

•	 Weinig ruimte nodig op de counter, omdat er geen  
hinderlijke spiraalkabel aan de achterkant zit

•	 Schuin gericht bedieningspaneel voor duidelijke zichtbaarheid 
van instellingen

•	 5-minutentimer met waarschuwingsbel

•	 Optionele geribbelde bovenplaat en/of anti-aanbaklaag

Plaatopties

Kenmerken & opties

Selectie van bovenste 
en onderste plaat of 
alleen de onderste 
plaat

Verwijderbaar opvangbakje



CAPACITEIT 8 SANDWICHES

Specificaties bij 230V

GSA610S

GSA610R

GSA610ST

GSA610RT

6

6

6

6

MODEL AANTAL 
SANDWICHES

STROOM
Watt

2200

2200

2200

2200

COATING 
VAN PLAAT

n.v.t.

n.v.t.

ANTI-AANBAK

ANTI-AANBAK

BOVENPLAAT

GLAD

GERIBBELD

GLAD

GERIBBELD

AFMETINGEN
b x d x h (mm)

435 x 490 x 220

435 x 490 x 220

435 x 490 x 220

435 x 490 x 220

AFMETINGEN 
ONDERPLAAT

b x d (mm)

375 x 275

375 x 275

375 x 275

375 x 275

Opmerking: Alle onderplaten zijn glad. De timer heeft geen voorrang op of controle over de thermostaat. 
De maximale hoogte bij volledig geopende bovenplaat is 580 mm.

Alle afmetingen zijn alleen nominaal. Onderzoek en ontwikkeling kunnen op elk moment wijzigingen in de productspecificaties nodig maken. 

Afbeeldingen © 2011 Roband Australia / DQ Trading b.v. © mei 2012.

Roband Australia Pty Ltd, 1 Inman 
Road, Cromer, NSW 2099 
Australia
roband@roband.com.au
www.roband.com.au
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Gedistribueerd in de BENELUX door:
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Afmetingen - alle modellen voor 6 sandwiches

Afmetingen - alle modellen voor 8 sandwiches

DQ Trading b.v.
Dijnselburgerlaan 3 / P.O. Box 216
3700 AE Zeist, the Netherlands
Tel +31 (0)30 6017442 / Fax +31 (0)30 6957244
info@dq4quality.nl / www.roband.eu

GSA810S

GSA810R

GSA810ST

GSA810RT

GSA815S

GSA815R

GSA815ST

GSA815RT

CAPACITEIT 6 SANDWICHES

8

8

8

8

8

8

8

8

n.v.t.

n.v.t.

ANTI-AANBAK

ANTI-AANBAK

n.v.t.

n.v.t.

ANTI-AANBAK

ANTI-AANBAK

GLAD

GERIBBELD

GLAD

GERIBBELD

GLAD

GERIBBELD

GLAD

GERIBBELD

2300

2300

2300

2300

2990

2990

2990

2990

560 x 490 x 220

560 x 490 x 220

560 x 490 x 220

560 x 490 x 220

560 x 490 x 220

560 x 490 x 220

560 x 490 x 220

560 x 490 x 220

500 x 275

500 x 275

500 x 275

500 x 275

500 x 275

500 x 275

500 x 275

500 x 275

ELEKTR. VERB.
(amp)

EU

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

GEWICHT 
MACHINE

Nominaal (kg)

16,5

16,5

16,5

16,5

21

21

21

21

21

21

21

21

220-240V 50-60Hz.


