
ESPETOS ROTATIVOS ESPECIAIS PARA SUPERGRILL DOMETAL: 

INSTRUÇÕES DE USO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: 

Esta é uma nova geração de espetos de churrasco. Um novo conceito.  

Foram concebidos para serem utilizados neste equipamento a gás. Possuem tamanho e 

proporções adequadas ao fim a que eles se destinam.  

Possuem os cabos rosqueáveis que oferecem muitas  vantagens para o usuário, que deverá  

“pensar diferente” ao utilizar o produto.  

SÃO FABRICADOS EM BAQUELITE.  Esse material é especial para resistir a temperaturas de até 

150 graus centígrados. Não derretem com o fogo. 

Os cabos rosqueáveis permitem guardar os espetos dentro da churrasqueira. 

Todos os componentes dos espetos pode ser lavados nas máquinas de lavar louças, bastando 

“desrosquear” os cabos. 

A retirada dos cabos, quando não em uso, evitam que pessoas constantemente esbarrem nos 

mesmos, danificando o equipamento ou vestimentas. 

Para sua utilização, requerem que o rosqueamento do cabo sobre o espeto metálico seja 

efetuado de forma  firme e vigorosa. não podem ficar soltos nos espetos. 

cada espeto suporta dois quilos    de alimentos. mais do que isso, tornará a carga 

desproporcional ao equipamento e aos espetos, podendo até rachar o cabo. 

          Essa carga é 30% maior do que a de todos os produtos concorrentes que suportam  

apenas, 1,5  kg de alimentos por espeto. 

durante o trabalho de rotação dos alimentos, os cabos esquentarão, mas não ao ponto de 

provocar queimaduras, já que o baquelite é um excelente isolante térmico. caso tenha dúvidas 

quanto a isso, utilize luvas térmicas. 

se você preferir,  e nós aconselhamos isso, você poderá retirar os cabos enquanto em 

funcionamento o equipamento, ao assar os alimentos. são fáceis de desrosquear e muito 

práticos neste quesito. 

evite derrubar os cabos no chão. eventualmente poderão quebrar. o baquelite é resitente a 

altas temperaturas, é duro e por isso, eventualmente, dependendo do jeito que caiam, 

poderão quebrar e isso não está coberto pela garantia. 

se você não se sente confortável em trabalhar com cabos que rosqueiam e “desrosqueiam”, 

não tem problema algum. basta aplicar uma pequena quantidade de cola do tipo super bond,  

entre o cabo e a roldana, tornando-os fixos permanentemente. Porém, perderão as 

características e funcionalidades acima descritas. isso não exclui a garantia e nem compromete 

o funcionamento do equipamento. 



LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES QUE ACOMPANHA O PRODUTO, PARA A 

SUA SEGURANÇA E PARA A CORRETA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. 

 

PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. 

 


