


Wereldwijd de nummer 1 - in kookkunst  
en vooraanstaande technologie
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Met de uitvinding van de combi-steamer in 1976 heeft RATIONAL het 
professionele koken al eens helemaal op zijn kop gezet. 

Meer dan 280.000 RATIONAL combi-steamers over de hele wereld 
bewijzen dat dag in dag uit. Praktisch elk tweede geïnstalleerde apparaat is 
tegenwoordig al een RATIONAL. 

RATIONAL is hét bedrijf voor koks en beschikt sinds vele jaren over het 
grootste ontwikkelingsteam binnen onze markt, bestaande uit koks, 
voedingswetenschappers, natuurkundigen en ingenieurs. 

Meer dan 200 octrooien en octrooiaanvragen staan voor permanente innovatie. 

De RATIONAL-technologie staat voor uitstekende kwaliteit en duurzaamheid 
alsmede maximale veelzijdigheid in het gebruik en vooral zeer eenvoudige 
bediening. 



Met de CombiMaster is de dagelijkse routine in de keuken voor u 
geen probleem. Met de vijf bereidingstechnieken hete lucht, stoom, 
combi, vario-stoom en Finishing® beschikt u over de grenzeloze veel-
zijdigheid van de RATIONAL CombiMaster. Bakken, braden, grillen, 
stomen, stoven, blancheren, pocheren en nog veel meer, alles in één 
apparaat. 

De CombiMaster vervangt of ontlast op een minimaal oppervlak  
40-50 % van alle traditionele kookgerei zoals hete-luchtovens, for-
nuizen, ketels, stomers, friteuses, potten en pannen. Vergeleken met 
traditionele combi-steamers gaat de bereiding bij alle CombiMasters  
tot 15 % sneller. Dat bespaart tijd en ook contant geld. 

Zelfs bij het gelijktijdig bereiden van zeer uiteenlopende gerechten  
is er geen sprake van het overheersen van smaken. Vitaminen, 
mineralen en voedingsstoffen blijven behouden. De uitstekende, 
constant hoge kwaliteit van het eten overtuigt elke dag weer.

RATIONAL CombiMaster –  
Grenzeloze veelzijdigheid  
in koken
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Stomen bij 100 ºC
 De bereidingstechniek stomen is ideaal voor het blancheren, 
koken, stomen, laten trekken en wellen van gerechten. De 
hoogwaardige steamer produceert voortdurend hygiënische 
verse stoom - en dat bij extreem korte opwarmtijden. De 
constante ovenruimtetemperatuur en de maximaal mogelijke 
dampverzadiging garanderen een gelijkmatig en zeer product-
vriendelijk bereidingsproces. De aantrekkelijke kleur, stevigheid 
en het behoud van belangrijke voedings-stoffen zijn zodoende 
gegarandeerd. Zelfs bij het gelijktijdig bereiden van uiteenlo-
pende gerechten is er geen sprake van het overheersen van 
bepaalde smaken.  

Hete lucht 30 ºC - 300 ºC
 Hete lucht is zeer geschikt voor braden, grillen, gratineren 
of bakken. Malse filets, krokante koteletjes maar ook luchtig 
gebak bereidt u met een gelijkmatigheid die de grenzen 
verlegt. Daarbij hebt u met het temperatuurbereik tot  
300 °C de nodige reserves, met name ook voor de bereiding 
van diepvries convenience-producten. 

Combi-stomen 30 ºC - 300 ºC
 De combinatie van stoom en hete lucht voorkomt het uit-
drogen van de gerechten, minimaliseert het gewichtsverlies  
en zorgt tegelijkertijd voor een gelijkmatig bruin korstje. Ten 
opzichte van traditionele bereidingsmethoden haalt u tot 50 % 
minder braadverliezen en dat bij aanzienlijk kortere bereidings-
tijden. De combinatie van stoom en hete lucht gebruikt u voor 
braden, smoren, stoven en glaceren. Tot 130 °C wordt ook 
hardkokende groente zoals bijvoorbeeld worteltjes onder druk 
gestoomd. 

Vijf bereidingstechnieken 
onder één knop
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Vario-stomen bij 30 °C tot 99 °C 
 Slow cooking onder de 100 °C met maximale dampverzadi-
ging. Zo lukken zelfs zeer gevoelige gerechten als crème 
caramel, groente-flan's, de verfijndere vissoorten of mousse-
lines zonder enige moeite, ook in grote hoeveelheden. De 
ovenruimtetemperatuur wordt op de graad nauwkeurig 
constant gehouden, belangrijk voor een perfecte kwaliteit van 
de gerechten, het behoud van de typische eigen smaak en de 
uitstekende consistentie. Vario-stomen is dé bereidingstechniek 
voor pocheren, pruttelen, blancheren, maar ook vacuüm-
bereiding. 

Finishing® - functie
 Het is tegenwoordig gebruikelijk om gerechten warm te houden. 
Dat leidt vaak tot kwaliteitsverlies; het ongewenste slap en taai 
worden van het eten is het onvermijdbare gevolg. Finishing® 
met de CombiMaster maakt definitief een einde aan het warm 
houden van gerechten. Of het nu gaat om 1, 5, 20 of een paar 
duizend couverts, dankzij Finishing® worden de gerechten zonder 
stress en hectiek perfect bereid. U begint met de mise en place 
van alle benodigde gerechten als het u uitkomt. Kort vóór het 
uitserveren maakt de uitgekiende Finishing® in de CombiMaster 
de gerechten exact af.  

Kernthermometer
 Bereid uw gerechten precies goed. Dankzij het gebruik van 
de kernthermometer worden te gare gerechten gegarandeerd 
voorkomen, de braadverliezen worden aanmerkelijk 
gereduceerd. De CombiMaster schakelt na het bereiken van de 
kerntemperatuur automatisch uit. 

Cool down
 De Cool Down-functie zorgt voor een snel, verantwoord afkoelen 
van de ovenruimte 



Optimale ergonomie  
dankzij de geringe inpakhoogte

Het werken met gevulde hete bakken boven ooghoogte brengt aanzienlijke risico's met zich 
mee. Vakbonden en beroepsongevallenverzekeringen eisen daarom een hoogtebeperking van 
de bovenste lade. Reeds nu stelt RATIONAL met de CombiMaster een nieuwe baanbrekende 
standaard: de bovenste lade bevindt zich bij alle CombiMaster-apparatuur op een hoogte van 
slechts 1,60 m.

Duidelijk minder ruimte nodig - de 
mini's onder de profs  
Het is de ingenieurs van RATIONAL gelukt om bij even grote ovenruimte en duidelijk toege-
nomen prestaties het ruimtebeslag wezenlijk te verminderen, zowel bij de elektrische alsook bij 
de gasuitvoering. Vergeleken met traditionele combi-steamers is de benodigde ruimte met 28 % 
verminderd. Zo vindt de RATIONAL CombiMaster een plaatsje in elke keuken.
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28%
minder

ruimte nodig
bij de CombiMaster 202

1,60 m
maximale 

inpakhoogte
bij allen CombiMaster
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RATIONAL Combi-Duo – dubbele 
flexibiliteit zonder extra ruimte

De combinatie van twee CombiMaster-toestellen of een CombiMaster met een SelfCooking 
Center® in tafelmodeluitvoering eenvoudig op elkaar biedt u aanzienlijke extra mogelijkheden;

vooral als ruimte in uw keuken een schaars goed is.

Zo bent u in staat om zonder extra benodigde ruimte te braden en te stomen tegelijk - 
dat biedt u maximale flexibiliteit. Zo kunt u bijvoorbeeld in de onderste CombiMaster uw 
braadvlees bereiden en tegelijkertijd in de bovenste de groente voor de bijgerechten stomen.

En voor uw veiligheid bedraagt natuurlijk ook bij de Combi-Duo de maximale inpakhoogte 
slechts 1,60 m.

Voor elke keuken 
de juiste combinatie

CM 61 E/G

CM 61 E 

CM 61 E/G

CM 101 E 

CM 61 G

CM 61 G

CM 62 E/G

CM 62 E

CM 62 E/G

CM 102 E

CM 62 G

CM 62 G
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Ontkalken in een handomdraai

Vanaf nu kunt u zelfs de steamer zelf ontkalken. Het automatische ontkalkingsprogramma 
zorgt voor perfecte resultaten - simpelweg met een druk op de knop. 

Schoon en hygiënisch - simpel met 
een druk op de knop   
Met slechts enkele handgrepen kan de RATIONAL CombiMaster spelenderwijs worden 
gereinigd. Het automatische reinigingsprogramma geeft zelfs het grofste vuil geen 
kans. U sproeit eenvoudig de ovenruimte met RATIONAL speciaalreiniger in en start het 
reinigingsprogramma. Na afloop van het programma alleen nog de ovenruimte met water 
uitspoelen, en klaar is Kees. De optioneel verkrijgbare handdouche biedt u daarbij extra 
comfort. 



Investering 
met rendementsvoordeel

Voorbeeld:  bedrijfsrestaurant met Ø 200 couverts 
per dag met 2 CombiMasters 101

Uw RATIONAL CombiMaster betaalt zichzelf niet alleen binnen de kortste tijd terug, maar levert 
ook vanaf de eerste dag echt geld op. Dankzij de onmiddellijke besparing van grondstoffen, 
energie, ruimte en arbeidsuren alsmede de lagere investeringen bespaart het duidelijk meer dan 
dat het kost. Uw meerverdienste neemt zodoende bij elk extra couvert per dag toe. 

Keukenblok met traditionele apparatuur 
voor 1200 maaltijden per dag. (105 m2  
vloeroppervlak)

Met de CombiMaster vermindert het 
benodigde vloeroppervlak tot 75 m2.

  * Ten opzichte van traditionele bereidingsmethoden
** gemengde berekening uurtarief kok/schoonmaker
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ketel
kantelbraad-

pannen

friteuse grill fornuizen hete-lucht  
   apparatuur

Uw voordeel Calculatie Uw meerverdienste

Vlees duidelijk minder braadverliezen betekent 
Ø 10%* minder inkoop van grondstoffen

Vet wordt nagenoeg overbodig.
Uw inkoop vermindert met zo'n 95%*
Energie dankzij de moderne regeltechniek 
verbruikt u Ø 60% minder (€ 0,10 je kwh)

Arbeidsuren voordeel dankzij productie 
vooraf, zeer eenvoudige bediening, etc.

Gebruik producten trad. 6.000,- €/mnd.
- gebruik producten met CombiMaster 5.400,-€/mnd.

Gebruik producten trad. 175,-€/mnd.
- gebruik producten met CombiMaster 9,-€/mnd.

Verbruik: tradit. 6.300 kwh = 630,- €/mnd.
met CombiMaster 2.520 kwh = 252,- €/mnd.

120 min./dag = 56 uur/mnd.
x uurloon 23,- €** 

=    600,- €/mnd.

=    166,- €/mnd.

=    378,- €/mnd.

=  1.288,-€/mnd.

Uw meerverdienste minus afschrijvingskosten 308,- € per maand gedurende vijf jaar

Per maand =   2.124,- €  
Per jaar =   25.488,- €
Na 10 jaar   =  254.880,- €  



Hoogwaardige  
warmtewisselaar gas

•  Groot glad oppervlak om 
eenvoudig schoon te maken

•  Lange levensduur
•  Schoon ovenruimteklimaat 

zonder afvoergassen

Kernthermometer

• Meetbereik van -30 - 99 °C
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RATIONAL CombiMaster …

Stromingsgeoptimalis
eerde ovenruimte

• Ronde ovenruimtehoeken
•  Ovenruimte zonder voegen met 

hoogwaardige lasnaad

Handdouche 
(optioneel) 

• Traploze straaldosering
• Ergonomische plaatsing
•  Veiligheid dankzij automatische 

waterstop
•  Geïntegreerd automatisch 

oprolmechanisme
• DVGW-goedkeuring

Centrifugale 
vetafscheiding  
zonder vetfilter 

•  Schoonmaken en verwisselen van 
traditionele vetfilters vervalt

•  Schone ovenruimtelucht dankzij 
automatische afscheiding van vet

• Pure smaakbeleving

Geïntegreerde
ventilatorrem

•  Stilstand van de ventilator 
reeds vijf seconden na het 
openen van het deurtje

•  Veiliger bij het bedienen

Geïntegreerde 
condensopvangbak

•  Veilig dankzij het vermijden 
van plasjes water

•  Permanente aftap ook bij 
geopend deurtje

Eenvoudige 
installatie
 
•  Geen aparte trechter nood-

zakelijk omdat het vrije 
leidingsscheidingstraject al in 
de apparatuur is geïntegreerd

•  DVGW- en SVGW 
goedgekeurd

Geventileerd dubbelglazen deurtje

• gemakkelijk schoon te maken
• veilig dankzij ongevaarlijke contacttemperatuur

Geïntegreerd afdich-
tingsmechaniek bij 
staande apparatuur 

•  Geen energieverlies bij het 
werken zonder verrijdbare 
inrijwagen

•  Geen extra afdichtplaat 
noodzakelijk

• Geen ontsnappen van stoom

Innovatieve luchtge-
leidingstechniek van 
de ventilator

•  Geen stilstandstijden door onnodig 
wisselen van de draairichting

•  Tot 15 % kortere bereidingstijden 
vergeleken met de traditionele 
autoreverse

•  Optimale gelijkmatigheid

Draaibare  
geleiders

•  Eenvoudige toegankelijkheid 
bij handmatig schoonmaken

•  Spelenderwijs verwisselen van 
verschillende geleiders

Inschuiven  
in de lengte

•  Maakt het gebruik mogelijk van 
1/3 en 2/3 GN-bakken

•  Kleine draaicirkel dankzij het 
smalle deurtje

•  Minimaal energieverlies bij het 
openen van het deurtje
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...  want het zijn de kleine dingen 
die het doen !
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Altijd de juiste maat –  
elektrisch of gas
In gas- of elektrische uitvoeringen, uw RATIONAL CombiMaster is qua afmetingen, uitrusting 
en prestaties absoluut identiek. Er zijn speciale uitvoeringen voor schepen en gevangenissen 
leverbaar. Vraag hiervoor met bijgaande antwoordkaart onze speciale folder aan. 

 Model CombiMaster  61 62 101 102 201 202

Capaciteit:   6 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN

Aantal couverts per dag:  30-80 60-180 80-150 150-300 150-300 300-500

Invoer in de lengte voor  1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN

Breedte: 847 mm 1069 mm 847 mm 1069 mm 879 mm 1084 mm 

Diepte:  771 mm 971 mm 771 mm 971 mm 791 mm 996 mm 

Hoogte:  757 mm 757 mm 1017 mm 1017 mm 1782 mm 1782 mm 

Watertoevoer:   R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" 

Waterafvoer:  DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Waterdruk:   telkens 150-600 kPa of 0,15-0,6 Mpa  

Elektrisch

Gewicht:  99 kg 133 kg 124,5 kg 175,5 kg 251,5 kg 326 kg 

Aansluitwaarde:  10 kW 21 kW 19 kW 37 kW 37 kW 62 kW

Zekering:  3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Lichtnetaansluiting  3NAC 400 V 3NAC 400 V 3NAC 400 V 3NAC 400 V 3NAC 400 V 3NAC 400 V

Vermogen "hete lucht”:    9 kW  20 kW 18 kW 36 kW 36 kW  60 kW

Vermogen "stoom”:   9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Gas

Gewicht:  121 kg 158,5 kg 148 kg 189,5 kg 261 kg 369,5 kg 

Hoogte incl. stromingsbeveiliging gas:   996 mm 996 mm 1256 mm 1256 mm 2021 mm 2021 mm

Aansluitwaarde elektrisch:    0,3 kW 0,4 kW 0,39 kW 0,6 kW 0,7 kW 1,1 kW 

Zekering:   1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Lichtnetaansluiting  1NAC 230 V 1NAC 230 V 1NAC 230 V 1NAC 230 V 1NAC 230 V 1NAC 230 V

Gastoevoer/-aansluiting:  R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4"

Erdgas / Flüssiggas LPG

Max. nominale warmtebelasting:   11 kW/12 kW 21,5 kW/23 kW 21,5 kW/23 kW 32 kW/34 kW 43 kW/46 kW 64 kW/67 kW

Vermogen "hete lucht”:   11 kW/12 kW 21,5 kW/23 kW 21,5 kW/23 kW 32 kW/34 kW 43 kW/46 kW 64 kW/67 kW

Vermogen "stoom”:   11 kW/12 kW 20 kW/21 kW 20 kW/21 kW 32 kW/34 kW 32 kW/33,5 kW 51 kW/53 kW

Technische gegevens voor elektrisch en gas

CM 61 CM 62 CM 101 CM 102 CM 201 CM 202
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Accessoires als perfecte aanvulling

Alleen met de originele accessoires van RATIONAL benut u alle mogelijkheden van de 
CombiMaster. Optimaal afgestemd op de apparatuur, van de hoogste kwaliteit, voor robuust 
gebruik. Hieronder enkele voorbeelden uit ons uitgebreide programma:

Gastronorm-bakken en roosters
RATIONAL CNS-bakken en roosters in de 
maten 2/1, 1/1 en 1/3 en 2/8 (GN).
Graniet-geëmailleerde platen voor excellente 
bakresultaten. Geperforeerde, teflongecoate 
aluminium platen, ook in bakkersmaat  
400 x 600 mm.

Gepatenteerde speciale accessoires
Van speciale superspikes voor kip en eend 
alsmede CombiFry® voor de bereiding van 
gefrituurde producten tot aan combi-gril-
roosters voor een perfect grilpatroon op kort 
gebraden vlees kunnen wij u een groot aantal 
verschillende speciale accessoires leveren. 

Subframes en onderkastjes
Voor de stabiele opstelling van de tafel-
apparatuur hebt u de beschikking over vier 
uitvoeringen. Het RATIONAL thermokastje is 
tot 80° C flexibel regelbaar. 

Finishing®-System voor banketten
Het Finishing®-systeem bestaat uit verrijdbare 
bordeninrijwagen. De bordeninrijwagen zijn 
geschikt voor borden tot een diameter van 
31 cm en kunnen maximaal 120 borden 
bevatten. Met de RATIONAL thermocover 
(thermohoes) kunnen wachttijden tot  
20 minuten tussen de Finishing® en het uit-
brengen worden overbrugd. Vraag voor meer 
informatie onze Finishing® folder aan.

Vraag voor meer informatie onze accessoiresfolder aan.

Verrijdbare inrijwagen en 
transportwagen 
Een snelle wisseling van charges dankzij 
het gebruik van meerdere verrijdbare 
inrijwagens. Aan weerszijden inpakken, 
uitpakken en vergrendelen van de 
verrijdbare inrijwagens voor staande 
apparatuur. Bij tafelmodellen bieden wij 
verrijdbare inrijwagens als optie aan.

RATIONAL speciaalreiniger  
en grill-reiniger
Alleen originele RATIONAL-producten zijn 
speciaal ontwikkeld, afgestemd en goed-
gekeurd voor een optimaal resultaat van 
de reiniging. De grill-reiniger verwijdert 
bijzonder hardnekkig vuil dat bij toepas-
singen met temperaturen boven 200 °C 
kan ontstaan.

UltraVent® condensatiekap voor 
61/62/101/102/201
Dankzij de gepatenteerde condensatie-
technologie van de UltraVent® worden 
stoom en wasem gebonden en afgevoerd. 
Kostbare maatregelen voor luchtafvoertech-
nische installaties behoren tot het verleden. 
Een buitenaansluiting vervalt volledig. De 
installatie is eenvoudig en zelfs achteraf te 
allen tijde mogelijk.



Maten apparatuur
• Tafelapparatuur: 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN, elektrisch of gas
• Staande apparatuur: 20 x1/1 GN, 20 x 2/1 GN, elektrisch of gas

Bereidingstechnieken
• Stomen 100 °C • Hete lucht 30 °C - 300 °C • Vario-stomen 30 °C - 99 °C
• Combinatie van stoom en hete lucht 30 - 300 °C • Finishing® 30 °C - 300 °C

Extra functies
• Cool Down – snelle koeling
• Handmatig reinigingsprogramma
• SelfClean-automatic® voor de steamer
• Gebruiksgestuurde stroomtoevoer
• Automatische wasem-wasinstallatie
• Service-Diagnose-Systeem (SDS)
• Temperatuureenheid in °C of °F instelbaar
• Ontkalkingsprogramma

Uitrustingen
• Draaischakelaar voor Aan/Uit en voor de keuze van de bereidingstechnieken
• Gemakkelijk te bedienen knop voor temperatuur-, kerntemperatuur-, en tijdsinstelling
• Gebruiks- en storingsmeldingen bijvoorbeeld bij te weinig water
• Kernthermometer
• Digitale temperatuurdisplays
• Tijdschakelklok digitaal, 0 - 24 uur met continustand
• Brandersysteem met hoogwaardige fluisterstille ventilator (alleen gas)
• Veiligheids-temperatuurbegrenzer voor steamer en hete-luchtverwarimg
• Hoogwaardige steamer met automatische watervulling
• RATIONAL-luchtgeleidingssysteem
• Draaibare luchtgeleidingsplaat met snelsluitingen
• Geïntegreerde ventilatorrem
• Handdouche met oprolautomaat en traploze dosering
• Centrifugaal vetafscheidingssysteem, zonder extra vetfilter
•  Deurtje met geventileerde dubbele ruit, voor een veilige aanraaktemperatuur en draaibare 

binnenruit voor eenvoudige reiniging
•  Ovendeurtje met geïntegreerd afdichtmechaniek (staande apparatuur), geen ontsnappende 

stoom bij gebruik zonder verrijdbaar ovenrek
•  Deurgreep voor bediening met één hand met sluit- en gepatenteerde rechts/links-functie bij 

tafelapparatuur
•  Deurgreep voor bediening met één hand met sluit-functie en vergrendeling bij staande 

apparatuur
°  Veiligheidssluiting deurtje (2-traps)
•  Deurdruipbak met continue aftap, ook bij geopend deurtje (tafeltoestellen)
•  Druipbak met aansluiting op afvoer apparatuur (tafeltoestellen)
° Deurtje met aanslag links (tafelapparatuur)
•  Arrêteerstanden deurtje bij 120°/180°
•  Contactloze deurschakelaar
•  Gemakkelijk te verwisselen deurrubber
•  Materiaal van binnen en buiten rvs DIN 1.4301
•  Inrijhulpmiddelen aan de zijkant voor verrijdbaar ovenrek bij staande apparatuur
•  Invoer in de lengte 6 x 1/1, 10 x 1/1, 20 x 1/1 geschikt voor 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8 GN-

bakken Invoer in de lengte 6 x 2/1, 10 x 2/1, 20 x 2/1 geschikt voor 2/1, 1/1 GN-bakken
•  Lasnaadvrije hygiënische ovenruimte met ronde hoeken
•  Kuipvormige ovenruimte om overlopen te voorkomen
•  Halogeen-ovenruimteverlichting met ceraanglas, schokbestendig
•  Onderhoudsdeurtje van voren toegankelijk
•  U-vormige inschuifrails met ontgrendelingsmechanismen voor eenvoudig inpakken
•  Uitneembare, draaibare inhangrekken (tafeltoestellen), met extra rail voor een vetopvangbak
° Verrijdbaar ovenrek met inschuifrails (tafelapparatuur)
•  Verrijdbaar ovenrek (staande apparatuur) met vergrendeling van de GN-bak aan weerszijden, 

ingebouwde druipschaal met aftap, tandem-wieltjes (2 met parkeerrem), diameter wieltjes 
125 mm (alle metalen onderdelen van rvs)

Aansluiting en opstelling, keurmerk
• CE
• Elektrische veiligheid: VDE, UL, CUL, PCBC, SIQ, T/S/U, MEEI, ESC (EZU)
• Gasveiligheid: Gastec QA,AGA, CGA, SVGW, SZU, PCBC, JIA, T/S/U, PCT (GOST), MBVTI
• Veiligheid gebruiker: GS

• Algemene hygiëne: NSF
• Drinkwaterbescherming: DVGW, SVGW, KIWA,WRc
• Aansluitmogelijkheid op zacht en/of warm water
• Tafeltoestellen met aansluitkabel
•  Vaste waterafvoer conf. DVGW toegestaan omdat een geïntegreerd leidingsscheidingstraject 

onderdeel is van het apparaat
• Spat- en waterstraaldicht IPX 5
°  Aansluitmogelijkheid op Sicotronic (andere energiemanagement-installaties op aanvraag)
• Hoogteverstelbare pootjes (tafel- en staande apparatuur)
• Opstelling op 700 mm diepe tafel mogelijk (6 x 1/1 GN en 10 x 1/1 GN)
• Vergrendeling voor staande apparatuur
° Speciale spanningen op aanvraag
• Vloeibaar gas of aardgas
•Stadsgas op aanvraag
• VDE-goedgekeurd voor werken zonder toezicht

Speciale uitvoeringen
° Scheepsuitvoering
° Afsluitbaar bedieningspaneel
° Veiligheids-/gevangenisuitvoering (staande apparatuur)
° Sous-Vide-kernthermometer voor vacuümbereiding
°  Tafelapparatuur 6 x 1/1 GN, 10 x 1/1 GN met inhangrekken of verrijdbare inrijwagens 

(tafeltoestellen) voor 400 x 600 bakkersnorm
° Staande apparatuur 20 x 1/1 GN met verrijdbaar ovenrek voor 400 x 600 bakkersnorm
° Potentiaalvrij contact voor display
° US-versie met houder voor bakken zowel volgens de GN- alsook volgens de US-norm

Optionele accessoires
° Inrijrail voor het gebruik van verrijdbare inrijwagens (tafeltoestellen)
° Verrijdbare inrijwagens (tafeltoestellen) met U-vormige inrijrails, ontgrendelingsmechanismen 
voor eenvoudig inpakken en extra rail voor vetopvangbak
° Inhangrekken voor bakkersnorm 400 x 600 mm (6 x 1/1 GN en 10 x 1/1 GN)
° Inhangrekken voor vleesschalen (Metzger)
°  Transportkar voor 2 verrijdbare inrijwagens (tafeltoestellen) met tandem-wieltjes, 2 daarvan 

vast te zetten, diameter wieltjes 125 mm
°  Speciale verrijdbare rekken voor bakkersnorm 400 x 600 mm (6 x 1/1 GN, 10 x 1/1 GN  

en 20 x 1/1 GN)
° Onderrekken in verschillende uitvoeringen, in hoogte verstelbaar, in hygiëne-uitvoering
° RATIONAL speciaalreiniger en RATIONAL grill-reiniger
°  Combi-Duo-set voor 6 x 1/1 GN op 6 x 1/1 GN op 6 x 1/1 GN op 10 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN 

op 6 x 2/1 GN en 6 x 2/1 GN op 10 x 2/1 GN 
° Verrijdbaar bordenrek voor: 15 of 20 borden (6 x 1/1 GN), 24 of 34 borden (6 x 2/1), 26 of  
 32 borden (10 x 1/1 GN), 50 of 60 borden (20 x 1/1 GN), 42 of 52 borden (10 x 2/1 GN),  
 84, 100 of 120 borden (20 x 2/1 GN), alle borden tot 31 cm Ø (bij tafelapparatuur, gebruik  
 alleen met transportkar)
° GN-bakken in verschillende maten en uitvoeringen
° Superspike voor kip en roosters voor gevogelte
° Lams- en speenvarkenspies (10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN en 20 x 2/1 GN)
° RATIONAL muffin- en timbaalvormen      
° RATIONAL Potato Baker  
° Finishing®-systeem voor banketten
° Thermocover voor alle verrijdbare ovenrekken en verrijdbare bordenrekken, Combi-Duo
° RATIONAL CombiLink® -uw virtuele assistent
° CombiCheck®  voor RATIONAL SERVICE-PARTNERS
°  UltraVent® condensatiekappen 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN,  

20 x 1/1 GN
° Afzuigkap 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN
°  Seriële interface RS 232, bijv. voor de aansluiting op RATIONAL CombiLink® en  

HACCP-gegevensuitvoer
° RS 485-interface
° CombiGrill-rooster voor vlees met korte braadtijden, vis en groente
° CombiFry® voor voorgefrituurde producten
° Verhoogd vloertje voor de CombiMaster en het verrijdbare ovenrek
° Hitteschild voor de linker zijwand
° Stromingsbeveiliging voor gasapparatuur 

•  standaard  ° optioneel

CombiMaster uitrustingskenmerken
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CombiMaster uitrustingskenmerken RATIONAL services  
voor maximaal tevreden klanten

RATIONAL Service - staat altijd voor u klaar
Een dicht servicenet van gekwalificeerde RATIONAL SERVICE-PARTNERS garandeert u snelle hulp 
bij problemen. Bovendien biedt RATIONAL zijn klanten een technische hotline, een gegarandeerde 
onderdelenvoorziening en een landelijke weekend-nooddienst.

Chef✆Line® – Competente hulp van kok tot kok
365 dagen per jaar staan u met Chef✆Line ervaren RATIONAL keukenmeesters persoonlijk terzijde. 
Zo garanderen wij u de allersnelste en vakkundige hulp - eenvoudig per telefoon.

RATIONAL TeamCooking Live
Bezoek één van onze gratis TeamCooking Live seminars bij u in de buurt. Daar kookt u "hands on" 
samen met collega's onder leiding van een ervaren RATIONAL keukenchef. Meldt u met bijgaande 
antwoordkaart eenvoudig aan voor een TeamCooking Live seminar.

RATIONAL Nederland 
Grootkeukentechniek BV 
Twentepoort West 7 
7609 RD Almelo

RATIONAL TeamCooking Live

Portvrij

RATIONAL Nederland 
Grootkeukentechniek BV 
Twentepoort West 7
 
7609 RD Almelo

A  N  T  W  O  O  R  D  K  A  A  R  T
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Naam  Functie

Firma

Straat

Postcode/plaats

Telefoon   Fax

E-mail

Ik ben werkzaam in de volgende sector:
❑ Gastronomie  ❑ Hotel  ❑ Systeemgastronomie  
❑ Catering  ❑ Personeelskantine
❑ Medische instelling  ❑ Verzorgingsinrichting
❑ Overige ______________________________  
❑ Evenementenbusiness
❑ Reeds in het bezit van een  _______________
    sinds ___________
Aantal couverts per dag  ________
Aantal medewerkers __________ 

 ❑ Ja, ik wil graag deelnemen aan een gratis   
 TeamCooking Live Seminar bij mij in de   
 buurt. Bel mij op om een afspraak te maken.

Stuur mij de volgende documentatie toe:
❑  TeamCooking Live data
❑  RATIONAL SelfCooking Center®  

❑  RATIONAL CombiMaster 
❑  RATIONAL accessoires
❑  Finishing® in à la carte restaurants en bij  
 banketten
❑  Bakken
❑  Grillen, braden en frituren

Speciale uitvoeringen:
❑  Geïntegreerde vetafvoer 
❑  Veiligheids- en gevangenisuitvoering
❑  Scheepsuitvoering


