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Os equipamentos de cocção modular 900 Power Line são desenvolvidos com 
tecnologia de alta performance e destinam-se à produção de grande quan-
tidade de alimentos em menor tempo, de modo seguro, efi ciente e prático. 
Todos os equipamentos da linha possuem medidas externas precisas e 
modulares, o que facilita a de finição dos equipamentos necessários para 
sua cozinha profissional. Com o forno modular, por exemplo, você tem a 
opção de fazer uma montagem com até três fornos, um sobre o outro!

Fácil operação, manutenção e limpeza com esforços mínimos são carac-
terísticas que se aliam a outras qualidades imprescindíveis às cozinhas 
profissionais modernas: design, segurança, desempenho, higiene, econo-
mia, durabilidade, ergonomia e alta capacidade de produção. Tudo isso é 
encontrado nos equipamentos de cocção desenvolvidos pela Cozil.

Equipe sua cozinha pro fissional com os mais modernos e e ficientes 
produtos do país.

Sobre a Power Line

DIFERENCIAIS

CHAPA MODULAR 900
A GÁS OU ELÉTRICA
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FRIGIDEIRA BASCULANTE 
MODULAR 900 A GÁS OU 
ELÉTRICA

INOX
Aço inoxidável

AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8
Impede a penetração de sujeiras e de micro-organismos, o 
que aumenta a segurança alimentar nas cozinhas. Por não 
desprender partículas, conserva o aroma, a cor e o sabor  
dos alimentos.

INOX
Botão On/o�

BOTÃO ON/OFF COM ILUMINAÇÃO
Indica quando o equipamento está pronto para o 
funcionamento.

Painel gravado 
a laser

PAINEL GRAVADO A LASER
Com as informações gravadas a laser no próprio painel, os 
equipamentos ganham qualidade estética, funcional  
e operacional.

Botão em 
baquelite

BOTÕES ERGONÔMICOS EM BAQUELITE
Material resistente que suporta altas temperaturas.

Pés niveladores

PÉS NIVELADORES
Fabricados com poliamida 6.6 (nylon), favorecem a  
higienização do piso sem necessidade de deslocamento  
do equipamento.

Zonas independentes
de aquecimento

ZONAS INDEPENDENTES DE AQUECIMENTO
Aquecidas por sistema de controle independente, garantem 
economia de energia e maior controle de trabalho.

Zonas independentes
de aquecimento

Bandeja coletora
 de resíduos

BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS 
Bandeja coletora de resíduos que simplifica os  
procedimentos de higienização.

Equipamento a gás

EQUIPAMENTO A GÁS
Com pressão = GLP: 285 mm CA / GN: 200 mm CA.

Equipamento a gás Equipamento 
elétrico

EQUIPAMENTO ELÉTRICO
Consulte a tensão correspondente de acordo com cada 
equipamento.  

CALDEIRÃO MODULAR  
900 A GÁS 

04

FRITADEIRA MODULAR 900 
ELÉTRICA

06

FOGÃO MODULAR 900
A GÁS
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Equipamentos com alta performance

- Panela interna de cocção e revestimento externo em aço inoxidável com total isolação térmica em mantas de lã de vidro;
- Estrutura e camisa de vapor extrarreforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer anticorrosivo;
- Aquecimento a gás autogerador de vapor, através de galerias especiais de queimadores multitubulares com chama piloto 
de segurança operacional;
- Sistema pressostático contra sobrepressão;
- Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro.

CGVPL-160

2.

1.

Manômetro.

Tampa americana basculante com 
mola, dobradiça reforçada e cabo 

extensor em aço inoxidável com 
manípulo em baquelite. 

1.

2.

CALDEIRÃO MODULAR 900 A GÁS 
Autogerador de vapor

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Botão em 

baquelite
Pés niveladores

DICA Serve para todos os tipos de cozimento (arroz, feijão, carne 
cozida, batata etc)

Modelo Dimensões (mm)
AxBxC

Capacidade 
(litros)

Potência BTU (GLP) 
/ kcal/h (GN)

Consumo kg/h
 (GLP) / m³/h (GN)

CGVPL-160 900x980x900 160 91.856 / 23.116 1,97 / 2,49
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- Cuba de cocção em aço inoxidável com fundo em aço especial tratado e cantos arredondados;
- Tampa basculante com mola e alavanca;
- Acionamento (manual) de cuba basculante através de manivela com sistema de eixo;
- Galeria de queimadores tubulares de alto rendimento em aço esmaltado (gás);
- Aquecimento elétrico autogerador de vapor através de resistências elétricas blindadas,  
confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8 (elétrico);
- Acionamento elétrico de cuba basculante (automático);
- Segurança contra falta de chama (gás); 
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água (elétrico);
- Controle de temperatura por termostatos, lâmpada piloto (gás e elétrico) e válvula solenoide (gás);
- Sistema piloto e acendimento externo (gás);
- Válvula para entrada de água;
- Gabinete inferior.

2.1.

Torneira para 
abastecimento da 

cuba de cocção.

Chaminé posterior 
para saída de gases de 

combustão (gás).

2.

1.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Botão em 

baquelite
Equipamento a gás Equipamento 

elétrico
Pés niveladores

DICA Ideal para cocção especial típica de frigideiras, como refogados, ovos 
fritos, omeletes, arroz à grega (ou carreteiro).

Modelo Dimensões (mm) 
AxBxC

Capacidade
(litros)

Potência 
(kW)

FREPL-90 900x980x900 60 15,0

FREPL-90 A 900x980x900 60 15,0

Alimentação elétrica: tensão 220  V ou 380  V trifásico, 60 Hz

Modelo
Dimensões 

(mm) 
AxBxC

Capacidade
(litros)

Potência 
BTU (GLP) / kcal/h GN)

Consumo 
kg/h (GLP) / m³/h (GN)

FRGPL-90 900x980x900 60 91.856 / 23.116 1,97 / 2,49

FRGPL-90 A 900x980x900 60 91.856 / 23.116  1,97 / 2,49

FRIGIDEIRA BASCULANTE MODULAR 
900 A GÁS OU ELÉTRICO
Manual ou Automático

FRGPL-90A

FRGPL-90

| 05

www.cozil.com.br



Equipamentos com alta performance

- Cuba em aço inoxidável dotada de zona fria com capacidade para 30 litros, sendo disponível
no modelo full (única cuba de 30 litros) ou split (duas cubas de 15 litros cada), conforme modelos;
- Tampa superior com puxador em baquelite (opcional);
- Termostato de segurança;
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água;
- Termocontrolador digital de temperatura;
- Gabinete inferior com porta;
- Conjunto de rodízios Ø5”, sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos (opcional).

FTEPL-45SD

2.

1.

INOX
Aço inoxidávelEquipamento a gás Equipamento 

elétrico
Pés niveladores Botão em 

baquelite

INOX
Botão On/o�

DICA
Indicado para frituras diversas (batata, frango, polenta etc). 
Em aproximadamente 7 minutos, você prepara 1,2 kg de 
batata frita por cesto.

Acompanha 2 cestos 
para frituras e grade 

inferior interna.

Resistência elétrica 
tubular basculante, que 

facilita a limpeza.

1.

2.

Modelo Dimensões (mm) 
compr.xlarg.xalt. Cuba Capacidade/ 

cuba (litros)
Controle de 

temperatura
Potência

(kW) Tensão (V)

FTEPL-45FD 450x980x1060 01 30 digital 15,0 220 V trifásico

FTEPL-45SD 450x980x1060 02 15 + 15 digital 15,0 220 V trifásico
FTEPL-45FDM 450x980x1060 01 30 digital 15,0 220 V monofásico
FTEPL-45SDM 450x980x1060 02 15 + 15 digital 15,0 220 V monofásico

Alimentação elétrica: tensão 220  V ou 380  V trifásico, 60 Hz.

até
200º C

Temperatura 
de trabalho

Elétrico

FRITADEIRA MODULAR 900
ELÉTRICA
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- Queimador de alto rendimento em ferro fundido com 2 anéis de chama de 8.000 kcal/h;
- Grelhas em ferro fundido medindo 445x400 mm;
- Compatível com Forno de Base Modular 900 a gás ou elétrico Power Line (opcional).

2. 1.

FGPL-90 Queimador de alto 
rendimento.

Grelhas removíveis.

1.

2.

FOGÃO MODULAR 900 
A GÁS

 FGPL-135C

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Botão em 

baquelite
Zonas independentes

de aquecimento
Bandeja coletora

 de resíduos
Pés niveladores

DICA Os queimadores de 8.000 kcal/h garantem alto desempenho 
com consumo econômico de energia.

Modelo Dimensões (mm)
AxBxC

Queimadores 
8.000 kcal/h

Potência
 BTU (GLP) / kcal/h (GN)

Consumo 
kg/h (GLP) / m³/h (GN)

Fogão Power Line de encosto

FGPL-45 450x980x240 2 63.880 / 16.053 1,37 / 1,73

FGPL-90 900x980x240 4 127.293 / 32.106 2,73 / 3,46

FGPL-135 1.350x980x240 6 191.173 / 48.159 4,10 / 5,19

Modelo Dimensões (mm) 
AxBxC

Queimadores 
8.000 kcal/h

Potência
 BTU (GLP) / kcal/h (GN)

Consumo 
kg/h (GLP) / m³/h (GN)

Fogão Power Line de centro

FGPL-45C 450x1.060x240 2 63.880 / 16.053 1,37 / 1,73

FGPL-90C 900x1.060x240 4 127.293 / 32.106 2,73 / 3,46

FGPL-135C 1.350x1.060x240 6 191.173 / 48.159 4,10 / 5,19
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Equipamentos com alta performance

- Câmara interna medindo 660(c) x 810(l) x 320(h);
- Grade interna removível;
- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado (gás);
- Chaminé para condução e extração de gases (gás);
- Sistema de segurança contra falta de chama (gás);
- Resistências elétricas em aço inoxidável (elétrico);
- Controle de temperatura por termostato e lâmpada piloto (elétrico);
- Porta basculante com puxador e dobradiças especiais;
- Conjunto de rodízios Ø5”, sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos (opcional);
- Equipamento exclusivo para utilização como base de determinados equipamentos de cocção Power Line.

FOGPL-90

2.

1.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gásEquipamento a gás Equipamento 

elétrico
Botão em 
baquelite

Pés niveladores

DICA
Ideal para produção de assados (bolos, tortas, salgados etc). Pode 
também receber fôrmas, desde que tenham a mesma dimensão da GN 2/1 
(650x530 mm) ou fiquem apoiadas sobre a grelha 2/1 (inclusa).

FOEPL-90M

Galeria de queimadores 
em aço esmaltado (gás).

Grade interna removível.

1.

2.

FORNO DE BASE MODULAR 900 
A GÁS OU ELÉTRICO 

Modelo Dimensões (mm)
AxBxC

Dimensões (mm) 
(câmara interna)

Capacidade 
GN 2/1-65

Consumo 
(kW)

FOEPL-90M 900x855x660 660x810x320 03 6,0 - Monofásico

FOEPL-90T 900x855x660 660x810x320 03 6,0 - Trifásico

Alimentação elétrica: tensão 220 V ou 380 V trifásico, 60 Hz.

Modelo
Dimensões 

(mm) 
AxBxC

Dimensões (mm) 
(câmara interna)

Capacidade 
GN 2/1-65

Potência 
BTU (GLP) / 
kcal/h (GN)

Consumo 
kg/h (GLP) / 

m³/h (GN)

FOGPL-90 900x855x660 660x810x320 03 19.418 / 7.705 0,66 / 0,83

até
270º C

Temperatura 
de trabalho

Elétrico

EL
ÉT

RI
CO
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- Chapa superior e anel central em aço liga SAE 1020;
- Queimador de alto rendimento em ferro fundido com 2 anéis de chama de 8.000 kcal/h;
- Segurança contra falta de chama (opcional);
- Chaminé posterior plana para saída de gases de combustão.

FFPL-90

1.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Botão em 

baquelite
Pés niveladoresZonas independentes

de aquecimento
Bandeja coletora

 de resíduos

DICA
Fácil deslizamento de panelas. Utilizado para trabalhos que exigem 
diferentes níveis de aquecimento simultaneamente. Ideal para 
conservar molhos, ensopados e outros pratos aquecidos.

Anel central 
removível.

1.

Modelo
Dimensões 

(mm) 
AxBxC

Queimadores 
8.000 kcal/h

Potência BTU 
(GLP) / kcal/h (GN)

Consumo kg/h 
(GLP) / m³/h (GN)

FFPL-90 900x980x240 1 31.706 / 8.000 0,68 / 0,86

FOGÃO FRANCÊS MODULAR 900  
A GÁS
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Equipamentos com alta performance

- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado;
- Sistema de aquecimento especial por meio de difusores de calor;
- Sistema piloto e acendimento externo;
- Compatível com Forno de Base Modular 900 a gás ou elétrico Power Line (opcional).

2.

1.

CBGPL-90

Aquecimento especial 
por meio de difusores 
de calor em aço inox.

Grelhas em ferro 
fundido.

1.

2.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Botão em 

baquelite
Zonas independentes

de aquecimento
Bandeja coletora

 de resíduos
Pés niveladores Zonas independentes

de aquecimento

DICA Ideal para grelhar cortes grossos de carnes e frangos.

CHAR BROILER 
MODULAR 900 A GÁS

Modelo Dimensões (mm) 
AxBxC

Área de 
trabalho 

(m²)

Zonas 
aquecidas

Potência 
BTU (GLP) / 
kcal/h (GN)

Consumo kg/h
 (GLP) / m³/h (GN)

CBPL-45 450x980x240 0,33 m² 01 45.695 / 11.558 0,98 / 1,25

CBPL-90 900x980x240 0,66 m² 02 91.856 / 23.116 1,97 / 2,49
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- Chapa superior lisa e/ou ranhurada para alta produção de grelhados em aço especial tratado com 
espessura ideal, equipada com calha frontal e dreno para escoamento de gordura; 
- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado de alto rendimento (gás);
- Resistências elétricas em aço inoxidável (elétrico);
- Segurança contra falta de chama (gás);
- Sistema piloto e acendimento externo (gás);
- Controle de temperatura por termostatos, lâmpada piloto (gás e elétrico) e válvula solenoide (gás);
- Chaminé posterior plana para saída de gases de combustão (gás);
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água;
- Gabinete inferior com portas (gás);
- Conjunto de rodízios Ø5”, sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos (opcional - gás).

CHGPL-90

2.

1.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gásEquipamento a gás Equipamento 

elétrico
Pés niveladoresZonas independentes

de aquecimento
Bandeja coletora

 de resíduos

INOX
Botão On/o� Zonas independentes

de aquecimento
Botão em 
baqueliteDICA Ideal para preparar bifes, hambúrgueres, filés etc. As chapas 

ranhuradas são indicadas para carnes e frangos grelhados.

Chapa superior lisa 
ou ranhurada.

Dreno para 
escoamento de 

gordura.

1.

2.

até
270º C

Temperatura 
de trabalho

CHAPA MODULAR 900 
A GÁS OU ELÉTRICA

Modelo Dimensões (mm) 
AxBxC

Área de 
trabalho 

(m²)

Zonas 
aquecidas Lisa Ranhura Potências 

(kW)

CHEPL-45 450x980x240 0,33 m² 01 1/1 - 10,5

CHEPL-45R1 450x980x240 0,33 m² 01 - 1/1 10,5

CHEPL-90 900x980x240 0,66 m² 02 1/1 - 21,0

CHEPL-90R1 900x980x240 0,66 m² 02 1/2 1/2 21,0

Alimentação elétrica: tensão 220 V ou 380 V trifásico, 60 Hz.

Modelo
Dimensões 

(mm) 
AxBxC

Área de 
trabalho 

(m²)

Zonas 
aquecidas Lisa Ranhura

Potência 
BTU (GLP) / 
kcal/h (GN)

Consumo 
kg/h (GLP) / 

m³/h (GN)

CHGPL-45 450x980x900 0,33 m² 01 1/1 - 45.695 / 11.558 0,98 / 1,25

CHGPL-45R1 450x980x900 0,33 m² 01 - 1/1 45.695 / 11.558 0,98 / 1,25

CHGPL-90 900x980x900 0,66 m² 02 1/1 - 91.856 / 23.116 1,97 / 2,49

CHGPL-90R1 900x980x900 0,66 m² 02 1/2 1/2 91.856 / 23.116 1,97 / 2,49

Elétrico

CHEPL-90
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Equipamentos com alta performance

- Cuba dimensionada para receber GNs com profundidade máxima de 150 mm (não inclusos) 
equipada com fundo perfurado removível em aço inoxidável e dreno;
- Resistência elétrica de contato (elétrico);
- Controle de temperatura por termostato e lâmpada piloto (elétrico);
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água (elétrico);
- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado (gás);
- Chaminé posterior plana para saída de gases de combustão (gás).

1.

BMEPL-90

Dimensionada para GNs 
1/1-150 ou múltiplos 

(não inclusos).

1.

Painel gravado 
a laser

Equipamento a gás Botão em 
baquelite

Equipamento a gás Equipamento 
elétrico

Pés niveladores

INOX
Botão On/o�Zonas independentes

de aquecimento
Bandeja coletora

 de resíduos

DICA Ideal para aquecer água e manter GNs ou panelas aquecidas (molhos, ensopados, 
alimentos quentes etc).

BMGPL-90

BANHO-MARIA MODULAR 900 
A GÁS OU ELÉTRICO 

Modelo Dimensões  
(mm) AxBxC

Capaci-
dade

(litros)

Capacidade máxima
GN 1/1-150 | GN 

1/2-150

Potência                           
BTU (GLP) / 
kcal/h (GN)

Consumo 
kg/h (GLP) / m³/h (GN)

BMGPL-45 450x980x240 36    01          +          01 15.387 / 3.853 0,33 / 0,42

BMGPL-90 900x980x240 72    02          +          02 30.774 / 7.705 0,66 / 0,83

Modelo Dimensões (mm)
AxBxC

Capacidade
(litros)

Capacidade máxima
GN 1/1-150 | GN 1/2-150

Potência 
(kW)

BMEPL-45 450x980x240 36    01          +          01 2,0

BMEPL-90 900x980x240 72    02          +          02 4,0

Alimentação elétrica: tensão 220  V ou 380  V trifásico, 60 Hz.

até 90º C

Temperatura 
de trabalho

Elétrico

INOX
Aço inoxidável

EL
ÉT

RI
CO
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MNPL-90 MNPL-45G

Modelo Dimensões (mm) 
compr. x larg. x alt.

Plano de 
trabalho 

(mm)

Área de 
trabalho (m²) Acessório

MNPL-45 450x980x240 450x970 0,436 -

MNPL-45G 450x980x240 450x970 0,436 gaveta

MNPL-45C 450x980x240 450x970 0,436 cuba

MNPL-90 900x980x240 900x970 0,873 -

INOX
Aço inoxidável Pés niveladores

DICA Utilizado como apoio de pratos, panelas e utensílios.

MNPL-45

Plano superior liso.

1.

PLANO NEUTRO MODULAR 900

- Plano superior liso em aço inoxidável (modelos MNPL-45, MNPL-45G 
e MNPL-90);
- Cuba em aço inoxidável medindo 340x560x140 mm de profundidade 
equipado com válvula. Furo e torneira não inclusos (modelo MNPL-45C);
- Gaveta para receber GNs 1/1-150 ou múltiplos - (GNs não inclusos) 
equipada com trilhos telescópicos (modelo MNPL-45G).

1.
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Equipamentos com alta performance

- Módulo de apoio compatível e exclusivo para equipamentos Power Line;
- Conjunto de rodízios Ø5”, sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos (opcional);
- Prateleira intermediária (opcional);
- Fechamento lateral para acabamento de extremidades da linha de cocção (opcional);
- Fechamento traseiro em aço inoxidável (opcional);
- Modelos disponíveis com ou sem porta.

2.

1.
GBPL-90P

Pés extrarreforçados em 
poliamida 6.6 (nylon) com 
nivelamento de altura.

Fechamento magnético.

1.

2.

INOX
Aço inoxidável Pés niveladores

DICA Compatível e exclusivo para equipamentos Power Line.

GABINETE BASE MODULAR 900

Modelo Dimensões (mm) Acessórios

GBPL-45 450x815x660 sem porta

GBPL-90 900x815x660 sem porta

GBPL-135 1.350x815x660 sem porta

GBPL-45P 450X855X660 com porta

GBPL-90P 900X855X660 com porta

GBPL-135P 1.350X855X660 com porta

PGIPL-45 813x450 Prateleira intermediária para GBPL-45

PGIPL-90 813x900 Prateleira intermediária para GBPL-90

PGIPL-135 813x1350 Prateleira intermediária para GBPL-135

ACSPL-7 80x25x510 Fechamento lateral montagem de encosto

FLCPL 160x25x510 Fechamento lateral montagem de centro

FITPL-45 370x495 Fechamento traseiro montagem de encosto

FITPL-90 820x495 Fechamento traseiro montagem de encosto

RO Ø5" Conjunto de rodízios Ø5", sendo 2 giratórios 
com freios e 2 fixos

COMPLEXO 
INDUSTRIAL
30 mil m² composto pelas 
áreas de fabricação de 
equipamentos para cocção, 
refrigeração e mobiliário.
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Há mais de 30 anos 
produzindo cozinhas 
profissionais com 
qualidade reconhecida 
pelo mercado.

Power Line
Equipamentos com alta performance

COMPLEXO 
INDUSTRIAL
30 mil m² composto pelas 
áreas de fabricação de 
equipamentos para cocção, 
refrigeração e mobiliário.

www.cozil.com.br COZINHAS PROFISSIONAIS




