
Kontrollpanel i rostfritt 
stål 430

Högglansfinish i svart 
pianolack med rostfria 

stålkanter

Allsidig sidobrännare
(3,0 kW)

Lock med stor 
glasruta

Skärbräda och låda 
för tillbehör eller 
marinaden i sidobord

4 kraftfulla kvalitetsbrännare i rostfritt stål 304, 1 mm (14 kW)

MB4000Nummeri New Zealand

Exklusiv gasolgrill i genomtänkt design med  
4 brännare och 1 sidobrännare för allsidig matlagning

 Inkl.
UV-beständigt 
grillöverdrag

I  Oöverträffad värmefördelning med 
stängt och öppet lock

I  Inga direkta flammor – därför inget 
bränt kött

I  Grillgaller och stekplatta i emaljerat 
gjutjärn

I Inbyggd termometer i locket

I  Steglös värmekontroll med integrerad 
elektronisk tändning

I  Lock med dubbla lager säkerställer 
optimalt värmeutnyttjande och ger 
möjlighet att använda grillen som ugn

I  Dropplåda med uttagbar 
fettuppsamlare – lätt att rengöra

I  Värmehylla ger extra plats för att 
värma bröd eller hålla köttet varmt före 
servering

I  Integrerad kapsylöppnare

I Låsbara svänghjul

I  Platsbesparande uppfällbart lock

Gemensamt för alla modeller



MB4000

Gasbrännaren är dold i det ena sido-
bordet ...
Koka potatis, laga sås eller stek svampar - 
med den effektiva sidobrännaren behöver du 
inte springa mellan köket och din Masport 
grill.

En bra storlek till familjer och små 
sällskap
Genom det stora fönstret i locket kan du 
hålla ett öga på kycklingen når den snurrar 
runt på rotisseri.
Grillytan är uppdelad på 2 solida grillgaller 
i emaljerat gjutjärn, vilket säkerställer god 
och jämn värme, ger perfekta grillränder och 
binder smaken och saften i köttet.

Steglös värmekontroll med elektronisk 
tändning
Tack vare steglös värmekontroll med 
integrerad elektronisk tändning påminner 
grillens funktioner en spis. Varje brännare 
styrs individuellt.

Mått i cm 

Med stängt lock (B x D x H) 138 x 65,5 x 118

Med öppet lock (B x D x H) 138 x 67 x 145

Grillyta primär (B x D) 70 x 45

Grillgaller / stekplatta (B x D) 32,5 / 36 x 45

Värmehylla (B x D) 67 x 16

Material 

Sidobord, underskåp och dörrar Pulverlackerat stål

Kontrollpanel Rostfritt stål 304

Sidostycken Gjuten aluminium

Grillbox Svart emaljerat

Lock med dubbla lager Svart emaljerat stål

Värmehylla Rostfritt stål 430

Grillgaller och stekplatta Emaljerat gjutjärn

Brännare, tjocklek  Rostfritt stål 304, 1 mm

Brännare 

Antal primära brännare / effekt 4 stk. / 14 kW

Sidobrännare effekt  3,0 kW

Standardutrustning 

Lock med stor glasruta Ja

Vändbar stekplatta Ja

Inbyggd termometer i locket Ja

Steglös värmekontroll med elektronisk tändning Ja

Skärbräda och låda av stål i det ena sidobordet Ja

Integrerad kapsylöppnare Ja

Grillöverdrag ingår Ja

Svänghjul 4 med lås

Vikt brutto / netto 61 / 55 kg

Kartongstorlek i cm 84 x 76 x 63
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Tillbehör
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1. Gourmet BBQ system
Innehåller pizzasten, grill- och 
kokplatteinsatser, hållare till exempelvis 
insatser eller wok, verktyg för att ta ut 
insatserna.

Art.-nr 134 202

2. Rotisseri-set
Batteridrivet vridbart spett för sladdfri 
grillglädje. Levereras komplett med motor, 
justerbara gafflar och monteringsdelar.

Art.-nr 134 203
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Vändbar stekplatta
Använd den släta sidan till att steka ägg, 
bacon eller pannkakor och den räfflade till 
grönsaker eller en sandwich.

SMART
FEATURE

... skärbräda och låda för förvaring 
döljer sig i det andra
En praktisk skärbräda i hårt trä och en låda 
i stålfritt stål 304 som kan användas till 
tillbehör, marinad eller istärningar.
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