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Belangrijke toelichtingen en aanwijzingen
Prijsbasis: franco huis, inclusief verpakking en transportverzekering, exclusief BTW.  
Betalingsvoorwaarden: 10 dagen na factuurdatum 2 % betalingskorting of 30 dagen netto.  
Garantie: de garantieperiode voor onze apparaten bedraagt 2 jaar vanaf factuurdatum of aangetoonde installatiedatum. De garantietermijn 
van 2 jaar wordt slechts voor apparaten gehandhaafd als de koper na een volledige en correcte garantieregistratie het garantiecertificaat voor 
het betreffende apparaat voorlegt. Voor alle transacties gelden onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden in hun telkens 
geldende vorm.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen die de verdere ontwikkeling dienen. Wijzigingen van prijzen en artikelnummers voorbehouden. 
Deze prijslijstgeldt uitsluitend in Nederland, alle vroegere prijslijsten verliezen hun geldigheid.

●	 Standaarduitrusting	zonder	meerprijs
○	 Standaarduitrusting	tegen	meerprijs
Wij informeren u graag over de gedetailleerde omvang van de standaarduitrustingen en over bijkomende individuele uitrustingsmogelijkheden.  
Ga voor meer informatie naar www.rational-online.com of neem contact op met onze RATIONAL klantenservice.  
Telefoon: 0546 546 000, e-mail: info@rational.nl

Belangrijke toelichtingen en aanwijzingen
Prijsbasis: franco huis, inclusief verpakking en transportverzekering, exclusief BTW.
Garantie: de garantieperiode voor onze apparaten bedraagt 2 jaar vanaf factuurdatum of aangetoonde installatiedatum. De garantietermijn 
van 2 jaar wordt slechts voor apparaten gehandhaafd als de koper na een volledige en correcte garantieregistratie het garantiecertificaat voor 
het betreffende apparaat voorlegt. Voor alle transacties gelden onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden in hun telkens 
geldende vorm.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen die de verdere ontwikkeling dienen. Wijzigingen van prijzen en artikelnummers voorbehouden.
Deze prijslijst geldt uitsluitend in België, alle vroegere prijslijsten verliezen hun geldigheid.

● Standaarduitrusting zonder meerprijs
○ Standaarduitrusting tegen meerprijs
Wij informeren u graag over de gedetailleerde omvang van de standaarduitrustingen en over bijkomende individuele uitrustingsmogelijkheden.
Ga voor meer informatie naar www.rational.be of neem contact op met onze RATIONAL klantenservice.
Telefoon: 03 760 03 70, e-mail: info@rational.be
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Onze belofte  
aan de klant.
Wij geven u de zekerheid dat u kiest voor de juiste aankoop door:

› Gecontroleerde productkwaliteit 
  RATIONAL producten zijn slijtvast, zorgvuldig verwerkt en worden 

op de vestigingsplaats Duitsland vervaardigd. Essentieel daarvoor 
is de fabricage volgens het principe „één man – één apparaat“. 
Elke medewerker op de productieafdeling neemt daarbij al de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het door hem vervaardigde 
product op zich. Uiteindelijk staat hij persoonlijk, met zijn naam op 
het typeplaatje, voor de kwaliteit in. De samenwerking met onze 
systeemleveranciers is gebaseerd op de hoogste kwaliteitsstandaards. 
Wij werken continu aan verbeteringen en ook aan de vrijwaring van de 
betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze producten. 

  De kwaliteit van onze producten en processen wordt regelmatig door 
internationaal erkende instituten bekroond.

› Onze totaalservice 
  Een dicht netwerk van demo-keukens met regelmatige demonstraties 

maakt het voor u gemakkelijk om u vooraf te overtuigen van de 
kwaliteit, de gebruiksmogelijkheden, de hoge rendabiliteit en de 
eenvoud van de bediening. 

  Ook na de aankoop overtuigt ons uitgebreide servicepakket. 
Zowel professionele trainingen als de lopende support zijn hiervan 
een onderdeel. Dit innovatieve serviceconcept kreeg de   
brancheoverkoepelende prijs voor servicemanagement

› Whitefficiency® als overtuiging 
  Wij beschouwen Whitefficiency® als een totaalconcept. Het begint bij 

de productontwikkeling. Samen met universiteiten doen wij onderzoek 
naar innovatieve oplossingen om het verbruik van resources 
tot een minimum te herleiden. Dit wordt voortgezet bij onze 
milieugecertificeerde productie en geldt zelfs voor de in ruime mate 
ressourcebesparende distributielogistiek en tevens voor de terugname 
en de recycling van onze afgedankte apparaten. Maar zeer nadrukkelijk 
geldt dit voor het gebruik van onze apparaten in de keukens van onze 
klanten. Bijvoorbeeld doordat met het SelfCookingCenter® een groot 
gedeelte van de benodigde energie, water of tijd niet eens verbruikt 
wordt, dankzij optimaal afgestemde bereidingsprocessen. 

Niet alleen een kwaliteitsbelofte voor onze producten, maar ook de 
wens, dag in dag uit voor meer en meer tevredenheid te zorgen, vormen 
onze claims.

2 jaar garantie

ServicePlus
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Hartelijk  
welkom!
Sinds	wij	40	jaar	geleden	de	CombiSteamer	uitgevonden	hebben,	hebben	wij	
de ambitie, de kok van deze wereld het beste gereedschap voor de thermische 
bereiding van gerechten ter beschikking te stellen. Daarbij concentreren wij 
ons erop, oplossingen te ontwikkelen, die efficiëntie en eenvoud verbinden, 
creativiteit en diversiteit ondersteunen en constante topkwaliteit garanderen. 
Precies daarom houden wij ons dag in dag uit bezig met de belangrijke 
details rond het koken, hoe men gemakkelijk en uiterst efficiënt kwalitatief 
uitmuntende gerechten bereidt. Dat heeft van ons de technologie- en 
marktleider gemaakt.
Wij bieden voor uw speciale behoeften altijd het passende apparaat. Reeds 
vanaf 20 maaltijden per dag rendeert het gebruik van de unieke RATIONAL 
technologie.	U	hebt	de	keuze	uit	het	SelfCookingCenter®	en	de	CombiMaster® 
Plus. Elk apparaat is verkrijgbaar in een elektrische uitvoering of op gas, 
met zeven verschillende capaciteiten. Bijkomend zijn er talrijke speciale 
uitvoeringen beschikbaar. 
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Type  
6 ⅔

Type  
61/101/62/102

Type  
201/202

Bediening SCC* SCC* CMP** SCC* CMP**

Zelflerende bediening, past zich automatisch aan het gebruiksgedrag aan ● ● ●

Automatische	top	10-lijst	met	de	meest	geselecteerde	iCookingControl-	en	iLC-
toepassingen

● ● ●

MySCC-functie	voor	individuele	aanpassing	aan	de	gebruiker(s)	en	de	geselecteerde	
toepassingen:

● ● ●

›		Aanmaken	van	max.	9	gebruikersspecifieke	profielen	voor	een	individuele	
configuratie van het apparaat en de bediening

● ● ●

› Klant- en gebruikersspecifiek programmeerbaar bedieningspaneel ● ● ●

›		Zelf	configureerbare,	gebruikersspecifiek	bedieningsdisplay	(afbeeldingen,	teksten	
etc.)

● ● ●

›		Talrijke	andere	instelmogelijkheden,	expertinstellingen	(bijv.	automatische	reiniging)	
of	energie-instellingen	(bijv.	verlichting	in	de	ovenruimte),	taal-	akoestiek-	en	
systeeminstellingen	etc.

● ● ●

TFT-kleurendisplay	en	touchscreen,	ontspiegeld	en	met	zelfverklarende	symbolen	
voor	een	zeer	eenvoudige	bediening,	afleesbaar	tot	een	hoek	van	80°,	gegarandeerd	
optimale leesbaarheid bij verschillende opstelsituaties

● ● ●

Centraal	instelwiel	met	Push-functie	voor	de	bevestiging	van	ingevoerde	gegevens ● ● ●

Draaiknop voor bedrijfsfuncties, temperatuur, kerntemperatuur en tijdsinstelling ● ●

Gebruikersafhankelijke,	instelbare	bedienings-	en	programmablokkering	(3	stappen) ● ● ●

Programmablokkering ● ● ●

Context-sensitieve	helpfunctie	voor	een	snelle	bediening ● ● ●

Geïntegreerde bedienings- en gebruikershandleiding met praktische voorbeelden ● ● ●

Ergonomische	bediening	van	nog	een	SelfCookingCenter	via	het	display	van	het	
apparaat	(enkel	in	combinatie	met	de	optie	Ethernet-interface	of	de	Combi-Duo	
module)

● ● ●

Bediening en bewaking op afstand via de iPhone / iPad met de RATIONAL Remote 
App	of	de	KitchenManagement-software	(enkel	in	combinatie	met	de	optie	Ethernet-
interface)

● ● ●

Gebruikershandleiding in 56 talen ● ● ●

●	Standaard				○	Optioneel	(zie	pagina	16/17)6

Uitrusting
Type  
6 ⅔

Type  
61/101/62/102

Type  
201/202

Functies SCC* SCC* CMP** SCC* CMP**

iCookingControl	met	de	7	bedrijfsfuncties	vlees,	gevogelte,	vis,	bijgerechten,	
eiergerechten, brood en banket, Finishing®, om het gewenste resultaat gemakkelijk in 
te kunnen voeren, met automatische aanpassing van de ideale bereidingsfases:

● ● ●

›	Specifieke	nationale	standaardinstellingen ● ● ●

›		iCC-Cockpit	–	grafisch	ondersteund	overzicht	over	het	klimaat	in	de	ovenruimte	
op een bepaald moment, over het te verwachten verdere verloop van de bereiding, 
terug- en vooruitbladerfuncties en verdere opties aan het eind van de bereiding

● ● ●

›		iCC-Messenger	–	verschaft	informatie	over	actuele,	automatische	aanpassingen	van	
het bereidingsproces

● ● ●

›		iCC-Monitor	–	overzicht	over	alle	automatische	aanpassingen	van	het	
bereidingsproces

● ● ●

›  Recordmodus – stelt het ideale, door de kerntemperatuur bepaalde 
bereidingsproces voor gekalibreerde producten in, voor later gebruik zonder 
kernthermometer, waarbij automatisch rekening wordt gehouden met de 
hoeveelheid per charge

● ● ●

› Automatische afkoelfunctie voor intelligente klimaatregeling ● ● ●

iLevelControl	(iLC)	–	Gecombineerde	charges	met	individuele	bewaking	van	elke	
inschuifhoogte, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid per charge alsook van hoe 
vaak de deur wordt geopend Het ideale klimaat wordt automatisch vastgesteld en 
afgestemd	op	de	met	elkaar	gecombineerde	producten.	iLC-Messenger	–	verschaft	
informatie over actuele, automatische aanpassingen van het bereidingsproces.

● ● ●

Signalering	inschuifroosters	
›	iLC	–	geeft	aan	welk	inschuifrooster	gevuld	of	leeggehaald	kan	worden1) 
›		ICC	of	handmatige	modus	–	signalering	d.m.v.	led-verlichting	als	de	

voorverwarmfase of het proces klaar is. 
›		Efficient	CareControl	–	signalering	d.m.v.	led-verlichting	als	het	 

reinigingsproces klaar is.

●
● 

●

Intelligent beheer van het voorverwarmen en het beladen, direct laden zonder 
wachttijden en met het beste bereidingsresultaat

● ● ●

HiDensityControl®	–	gepatenteerde,	zeer	efficiënte,	dynamische,	luchtwerveling	en	
levering en verdeling van de energie in de ovenruimte

● ● ●

CombiSteamer-modus	met	de	bedrijfsmodi:	stoom	30-130°C,	hete	lucht	30-300°C,	
combinatie	van	stoom	en	hete	lucht	30-300°C,	Finishing®

● ● ● ● ●

ClimaPlus	Control® – op de procent nauwkeurige meting, instelling en regeling van 
de vochtigheid

● ● ●

ClimaPlus® – op de procent nauwkeurige meting van de vochtigheid, 5 stappen 
instelling en regeling

● ●

Zeer efficiënte ontvochtiging van de ovenruimte door middel van vacuümtechnologie 
voor een krokante korst

● ● ● ● ●

Automatische Finishing®-processen voor plateservice-buffet, buffet, à la carte etc. ● ● ●

Bereiden op lage temperaturen en 's nachts bereiden ● ● ●

Delta-T-bereiding voor het voorzichtig bereiden van grote stukken vlees ● ● ●

1) Uitsluitend mogelijk in combinatie met de standaardconfiguratie van 6 c.q. 10 inschuifniveaus.

*	SCC	=	SelfCookingCenter®										**	CMP	=	CombiMaster® Plus
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Type  
6 ⅔

Type  
61/101/62/102

Type  
201/202
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● ● ●

Bediening en bewaking op afstand via de iPhone / iPad met de RATIONAL Remote 
App	of	de	KitchenManagement-software	(enkel	in	combinatie	met	de	optie	Ethernet-
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Type  
6 ⅔

Type  
61/101/62/102

Type  
201/202

Uitrusting SCC* SCC* CMP** SCC* CMP**

Kernthermometer met 6 puntsmeting ● ● ●

Kernthermometer met 1 puntsmeting ● ●

Individueel instellen van de te selecteren minimale en maximale kerntemperatuur ● ● ●

Positioneerhulpmiddel voor kernthermometer ● ● ● ● ●

Aan de buitenzijde te bevestigen kernthermometer ○ ○ ○ ○

Aan de buitenzijde te bevestigen sous-vide kernthermometer voor vacuümbereiding ○ ○ ○ ○

3	aan	de	buitenzijde	te	bevestigen	kernthermometers	voor	iLevelControl-
toepassingen

○ ○

1.200 programma’s met maximaal 12 stappen, vrij te kiezen ● ● ●

100 programma’s met maximaal 6 stappen, vrij te kiezen ● ●

Handmatige stoomdosering ● ● ●

Vochtregeling	in	3	stappen	instelbaar	van	30°C-260°C	in	hete	lucht	of	combinatie ● ● ●

5 luchtsnelheden, programmeerbaar ● ● ● ● ●

5 bereidingsniveaus, programmeerbaar ● ● ●

Cool	Down	voor	een	snelle	en	veilige	afkoeling	van	de	ovenruimte ● ● ● ● ●

Temperatuureenheid	instelbaar	in	°C	of	°F ● ● ● ● ●

Energiemeter	–	Energieverbruik	(per	dag	of	na	bereidingsproces)	op	het	display	of	
beschikbaar als download

● ● ●

Digitale temperatuurweergave ● ● ● ● ●

Weergave van werkelijke en gewenste waarden ● ● ● ● ●

Tijdschakelklok digitaal, 0–24 uren met continue stand ● ● ● ● ●

Onvertraagde 24 uursklok ● ● ●

Tijdsinstelling in uren/minuten of minuten/seconden ● ● ●

Tijdsinstelling in uren/minuten ● ●

Automatische voorkeuze van de starttijd met instelbare datum en tijd ● ● ●

1/2	energie	selecteerbaar	(bij	elektroapparatuur) ● ● ●

Krachtige generator voor verse stoom met automatische watervulling ● ● ● ● ●

Fluisterstil	brandersysteem	met	krachtige	ventilator	(uitsluitend	gas) ● ● ● ●

Automatische wasemwasinstallatie ● ● ● ● ●

Dynamische	luchtwerveling	met	krachtige	beluchtingsrotor	met	omkeerinrichting ● ● ● ● ●

Automatische	kalibrering	met	aanpassing	aan	de	plaats	van	installatie	(hoogte,	klimaat	
etc.)

● ● ● ● ●

Automatische	aanpassing	van	de	bedrijfsmodus	Stomen	aan	de	hoogte	voor	optimale	
stoomresultaten

● ● ● ● ●

Op de behoeften afgestemde energietoevoer ● ● ● ● ●

Draaibare luchtgeleidingsplaat met snelsluitingen ● ● ● ● ●

Beluchtingsrotor met geïntegreerde rem voor optimale gebruiksveiligheid ● ● ● ● ●

Centrifugale	vetafscheiding	zonder	extra	vetfilter ● ● ● ● ●

Ovendeur met achtergeventileerde, drievoudige glasruit en twee draaibare 
binnenruiten	(gemakkelijk	te	reinigen)	met	een	speciale,	warmte-reflecterende	
coating

● ● ●

Ovendeur met achtergeventileerde, dubbele glasruit en draaibare binnenruit 
(gemakkelijk	te	reinigen)	met	een	speciale,	warmte-reflecterende	coating

● ●

Opvangbak met permanente aftap, ook bij geopende deur ●1) ● ●

Apparaatopvangbak met aansluiting op apparaatafvoer ● ● ●

Deurvergrendelende	standen	bij	5°,	110°	en	180°	voor	optimale	gebruiksveiligheid ● ●

1) Legen alleen bij gesloten deur 

●	Standaard				○	Optioneel	(zie	pagina	16/17)8

Uitrusting
Type  
6 ⅔

Type  
61/101/62/102

Type  
201/202

Reiniging, onderhoud en bedrijfszekerheid SCC* SCC* CMP** SCC* CMP**

Efficient	CareControl	–	automatisch	reinigings-	en	onderhoudssysteem	voor	
ovenruimte en stoomgenerator:

● ● ●

› Automatische identificatie van de vervuilings- en onderhoudstoestand ● ● ●

›  Automatische weergave van de optimale reinigingsstap en van de aanbevolen 
hoeveelheid tabs

● ● ●

› Automatische ontkalking – waterontharding is niet nodig! ● ● ●

› Handmatige ontkalking van de stoomgenerator is niet meer nodig ● ● ●

› Automatisch reinigingsprogramma, afhankelijk van het gebruiksgedrag ● ● ●

›  Weergave van de actuele reinigingsfase en de resterende reinigingstijd ● ● ●

› Reiniger en ontkalker voor optimale gebruiksveiligheid ● ● ●

›	RATIONAL	reinigings-tabs	(proefverpakking)	en	Care-tabs	(proefverpakking) ● ● ●

Weekoverzicht apparaatreiniging – handmatig aan te maken weekoverzicht voor 
reiniging van apparatuur

● ● ●

Geïntegreerde handdouche met terughaalmechanisme, geïntegreerde 
waterafsluitende functie en traploze straaldosering

● ● ● ● ●

Reinigingsprogramma ● ●

Menugestuurd	ontkalkingsprogramma ● ●

ServiceDiagnose	System	(SDS)	met	automatische	weergave	van	servicemeldingen ● ● ● ● ●

*	SCC	=	SelfCookingCenter®										**	CMP	=	CombiMaster® Plus
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Type  
6 ⅔

Type  
61/101/62/102

Type  
201/202

Uitrusting SCC* SCC* CMP** SCC* CMP**

Kernthermometer met 6 puntsmeting ● ● ●

Kernthermometer met 1 puntsmeting ● ●

Individueel instellen van de te selecteren minimale en maximale kerntemperatuur ● ● ●

Positioneerhulpmiddel voor kernthermometer ● ● ● ● ●

Aan de buitenzijde te bevestigen kernthermometer ○ ○ ○ ○

Aan de buitenzijde te bevestigen sous-vide kernthermometer voor vacuümbereiding ○ ○ ○ ○

3	aan	de	buitenzijde	te	bevestigen	kernthermometers	voor	iLevelControl-
toepassingen

○ ○

1.200 programma’s met maximaal 12 stappen, vrij te kiezen ● ● ●

100 programma’s met maximaal 6 stappen, vrij te kiezen ● ●

Handmatige stoomdosering ● ● ●

Vochtregeling	in	3	stappen	instelbaar	van	30°C-260°C	in	hete	lucht	of	combinatie ● ● ●

5 luchtsnelheden, programmeerbaar ● ● ● ● ●

5 bereidingsniveaus, programmeerbaar ● ● ●

Cool	Down	voor	een	snelle	en	veilige	afkoeling	van	de	ovenruimte ● ● ● ● ●

Temperatuureenheid	instelbaar	in	°C	of	°F ● ● ● ● ●

Energiemeter	–	Energieverbruik	(per	dag	of	na	bereidingsproces)	op	het	display	of	
beschikbaar als download

● ● ●

Digitale temperatuurweergave ● ● ● ● ●

Weergave van werkelijke en gewenste waarden ● ● ● ● ●

Tijdschakelklok digitaal, 0–24 uren met continue stand ● ● ● ● ●

Onvertraagde 24 uursklok ● ● ●

Tijdsinstelling in uren/minuten of minuten/seconden ● ● ●

Tijdsinstelling in uren/minuten ● ●

Automatische voorkeuze van de starttijd met instelbare datum en tijd ● ● ●

1/2	energie	selecteerbaar	(bij	elektroapparatuur) ● ● ●

Krachtige generator voor verse stoom met automatische watervulling ● ● ● ● ●

Fluisterstil	brandersysteem	met	krachtige	ventilator	(uitsluitend	gas) ● ● ● ●

Automatische wasemwasinstallatie ● ● ● ● ●

Dynamische	luchtwerveling	met	krachtige	beluchtingsrotor	met	omkeerinrichting ● ● ● ● ●

Automatische	kalibrering	met	aanpassing	aan	de	plaats	van	installatie	(hoogte,	klimaat	
etc.)

● ● ● ● ●

Automatische	aanpassing	van	de	bedrijfsmodus	Stomen	aan	de	hoogte	voor	optimale	
stoomresultaten

● ● ● ● ●

Op de behoeften afgestemde energietoevoer ● ● ● ● ●

Draaibare luchtgeleidingsplaat met snelsluitingen ● ● ● ● ●

Beluchtingsrotor met geïntegreerde rem voor optimale gebruiksveiligheid ● ● ● ● ●

Centrifugale	vetafscheiding	zonder	extra	vetfilter ● ● ● ● ●

Ovendeur met achtergeventileerde, drievoudige glasruit en twee draaibare 
binnenruiten	(gemakkelijk	te	reinigen)	met	een	speciale,	warmte-reflecterende	
coating

● ● ●

Ovendeur met achtergeventileerde, dubbele glasruit en draaibare binnenruit 
(gemakkelijk	te	reinigen)	met	een	speciale,	warmte-reflecterende	coating

● ●

Opvangbak met permanente aftap, ook bij geopende deur ●1) ● ●

Apparaatopvangbak met aansluiting op apparaatafvoer ● ● ●

Deurvergrendelende	standen	bij	5°,	110°	en	180°	voor	optimale	gebruiksveiligheid ● ●

1) Legen alleen bij gesloten deur 

●	Standaard				○	Optioneel	(zie	pagina	16/17)
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Type  
6 ⅔

Type  
61/101/62/102

Type  
201/202

Hygiëne, arbeidsveiligheid en ergonomie SCC* SCC* CMP** SCC* CMP**

Veiligheidstemperatuurbegrenzer voor stoomgenerator en heteluchtverwarming ● ● ● ● ●

Conform	VDE	toegestaan	bij	onbewaakt	bedrijf	-	ook	's	nachts ● ● ● ● ●

Aanslag links voor ovendeur ○ ○ ○

Deurgreep voor eenhandsbediening met zelfsluit- en rechts-/linksfunctie ● ● ●

Deurgreep voor eenhandsbediening met zelfsluitfunctie en vergrendeling ● ●

Maximale	inschuifhoogte	1,60	m	(bij	tafelmodellen	op	originele	RATIONAL	
onderkast)

● ● ● ● ●

Combi-Duo-Kit	–	stapelbare	apparaten	met	een	maximale	inschuifhoogte	van	1,60	m ○ ○ ○

Veiligheidssluiting van de deur ○ ○ ○ ○ ○

Geïntegreerde vetafvoer ○ ○ ○ ○

Veiligheids-/gevangenisuitvoering ○ ○ ○ ○

Afsluitbaar bedieningspaneel ○ ○ ○ ○

Wegklapbare bescherming bedieningspaneel ○ ○ ○ ○

Scheepsuitvoering ○ ○ ○ ○

Aansluiting, opstelling en keurmerk

Mogelijkheid	tot	aansluiting	op	energiemanagementinstallaties	en	potentiaalvrij	
contact voor bedrijfsindicator

○ ○ ○ ○ ○

Schakelsignaal	voor	interne	ventilatie-installatie ○ ○ ○

Aansluitmogelijkheid voor signaalverlichting ○ ○ ○

Ethernet-interface, bijv. voor gebruik van de RATIONAL Remote App, de RATIONAL 
software	KitchenManagement	System,	voor	integratie	in	geautomatiseerde	keukens	
of	de	export	van	HACCP-data

○ ○ ○ ○ ○

Conformiteitsverklaring:	CE ● ● ● ● ●

Elektrische	veiligheid:	VDE,	UL,	CUL,	DEKRA,	IRAM,	EAC,	EMC ● ● ● ● ●

Energie-efficiëntie:	Energy	Star ● ●1) ●

Gasveiligheid:	Gastec	QA,	AGA,	CSA,	SVGW,	JIA,	PCT,	KGS ● ● ● ●

Apparaat-/gebruikersveiligheid:	GS ● ● ● ● ●

Algemene	hygiëne:	NSF,	EN1717 ● ● ● ● ●

Koosjer-certificering ● ● ● ● ●

Drinkwaterbescherming:	SVGW,	KIWA,	WRAS ● ● ● ● ●

Germanischer	Lloyd ● ● ● ●

Accessoires	geschikt	voor	levensmiddelen	conform	VO	1935/2004/EG ○ ○ ○ ○ ○

Aansluitmogelijkheid op zacht en/of warm water ● ● ● ●

Vaste	waterafvoer	conform	SVGW	toegestaan,	TZW ● ● ● ● ●

Spat-	en	waterstraaldicht	IPX	5 ● ● ● ● ●

In hoogte verstelbare poten ● ● ● ●

Sokkel	met	afdichting	rondom ●

Servicedeur	toegankelijk	langs	voorzijde ● ● ● ●

Serviceafdekking	toegankelijk	langs	voorzijde ●

Opstelling	op	700	mm	diepe	tafel	mogelijk	(6	x	1/1	GN	en	10	x	1/1	GN) ●

Opstelling op 600 mm diepe tafel mogelijk ●

Verrijdbaar met wielen ○ ○

Vergrendeling op de grond ● ●

Speciale	spanningen	op	aanvraag ○ ○ ○ ○ ○

Vloeibaar gas of aardgas ● ● ● ●

1)	Energy	Star	bij	CombiMasterPlus®	enkel	voor	type	61	en	type	62	

●	Standaard				○	Optioneel	(zie	pagina	16/17)10

Uitrusting
Type  
6 ⅔

Type  
61/101/62/102

Type  
201/202

Uitrusting SCC* SCC* CMP** SCC* CMP**

Deurvergrendelende	standen	bij	120°	/	180°	voor	optimale	gebruiksveiligheid ● ● ●

Contactloze	deurcontactschakelaar ● ● ● ● ●

Bewaking van de deur-open-tijden tijdens het laden en bereiden, met alarmfunctie ● ● ●

Uitlooptijd van de RATIONAL afzuig- of condensatiekap vrij selecteerbaar ● ● ●

Insteekbare, gemakkelijk te verwisselen deurafdichting ● ● ● ● ●

Hulp bij het inschuiven voor verrijdbaar ovenrek ● ●

Lengte	inschuif	type	6⅔	geschikt	voor	1/2,	1/3,	2/3,	2/8	GN-bakken,	minimaal	
energieverlies en ruimtebeslag bij het openen en draaien van de deur

●

Lengte	inschuif	type	61,	101,	201,	geschikt	voor	1/1,	1/2,	1/3,	2/3,	2/8	GN-
bakken, minimaal energieverlies en ruimtebeslag bij het openen en draaien van de 
deur

● ● ● ●

Lengte	inschuif	type	61	en	101,	geschikt	voor	bakkerijnorm	400x600	mm,	minimaal	
energieverlies en ruimtebeslag bij het openen en draaien van de deur

○ ○

Lengte	inschuif	type	62,	102,	202,	geschikt	voor	2/1,	1/1	GN-bakken,	minimaal	
energieverlies en ruimtebeslag bij het openen en draaien van de deur

● ● ● ●

Lasnaadvrije,	kuipvormige,	hygiënische	ovenruimte,	ronde	hoeken,	om	overlopen	te	
voorkomen 

● ● ● ● ●

LED-verlichting van de bereidingsruimte en de inschuifrekken – energiebesparend, 
duurzaam en laag onderhoud

● ● ●

Halogeen-ovenruimteverlichting met ceraanglas, schokbestendig ● ● ● ●

Uitneembare, draaibare inhangrekken met extra rail voor vetopvangbak ● ●

Draaibare en uitneembare inhangrekken ●

U-vormige inschuifrails met ontgrendelingsmechanismen om eenvoudig te laden ● ● ● ●

L-vormige inschuifrails ○ ○

Pakket met verrijdbaar ovenrek ○ ○

Verrijdbaar ovenrek met vergrendeling aan weerszijden, vetopvangbak met 
afsluitkraan,	tandemwieltjes	(2	met	parkeerrem),	wieldiameter	125	mm,	metalen	
onderdelen van roestvrij staal

● ●

Ovendeur met geïntegreerd afdichtingsmechanisme, geen vrijkomend stoom als er 
geen verrijdbaar ovenrek wordt gebruikt

● ●

Materiaal	binnen	en	buiten	roestvrij	staal	DIN	1.4301 ● ● ● ● ●

USB-interface	voor	de	doorvoer	van	HACCP-	en	servicegevens	en	het	kopiëren	van	
bereidingsprogramma's	naar	een	USB-stick	en	voor	een	eenvoudige	update	van	de	
software

● ● ● ● ●

Via	USB-interface	afbeeldingen	uploaden	om	het	bedieningspaneel	aan	de	
individuele behoeften aan te passen

● ● ●

Bedrijfstoestands- en waarschuwingsmeldingen, bijvoorbeeld bij watertekort ● ● ● ● ●

*	SCC	=	SelfCookingCenter®										**	CMP	=	CombiMaster® Plus
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Type  
6 ⅔

Type  
61/101/62/102

Type  
201/202

Hygiëne, arbeidsveiligheid en ergonomie SCC* SCC* CMP** SCC* CMP**

Veiligheidstemperatuurbegrenzer voor stoomgenerator en heteluchtverwarming ● ● ● ● ●

Conform	VDE	toegestaan	bij	onbewaakt	bedrijf	-	ook	's	nachts ● ● ● ● ●

Aanslag links voor ovendeur ○ ○ ○

Deurgreep voor eenhandsbediening met zelfsluit- en rechts-/linksfunctie ● ● ●

Deurgreep voor eenhandsbediening met zelfsluitfunctie en vergrendeling ● ●

Maximale	inschuifhoogte	1,60	m	(bij	tafelmodellen	op	originele	RATIONAL	
onderkast)

● ● ● ● ●

Combi-Duo-Kit	–	stapelbare	apparaten	met	een	maximale	inschuifhoogte	van	1,60	m ○ ○ ○

Veiligheidssluiting van de deur ○ ○ ○ ○ ○

Geïntegreerde vetafvoer ○ ○ ○ ○

Veiligheids-/gevangenisuitvoering ○ ○ ○ ○

Afsluitbaar bedieningspaneel ○ ○ ○ ○

Wegklapbare bescherming bedieningspaneel ○ ○ ○ ○

Scheepsuitvoering ○ ○ ○ ○

Aansluiting, opstelling en keurmerk

Mogelijkheid	tot	aansluiting	op	energiemanagementinstallaties	en	potentiaalvrij	
contact voor bedrijfsindicator

○ ○ ○ ○ ○

Schakelsignaal	voor	interne	ventilatie-installatie ○ ○ ○

Aansluitmogelijkheid voor signaalverlichting ○ ○ ○

Ethernet-interface, bijv. voor gebruik van de RATIONAL Remote App, de RATIONAL 
software	KitchenManagement	System,	voor	integratie	in	geautomatiseerde	keukens	
of	de	export	van	HACCP-data

○ ○ ○ ○ ○

Conformiteitsverklaring:	CE ● ● ● ● ●

Elektrische	veiligheid:	VDE,	UL,	CUL,	DEKRA,	IRAM,	EAC,	EMC ● ● ● ● ●

Energie-efficiëntie:	Energy	Star ● ●1) ●

Gasveiligheid:	Gastec	QA,	AGA,	CSA,	SVGW,	JIA,	PCT,	KGS ● ● ● ●

Apparaat-/gebruikersveiligheid:	GS ● ● ● ● ●

Algemene	hygiëne:	NSF,	EN1717 ● ● ● ● ●

Koosjer-certificering ● ● ● ● ●

Drinkwaterbescherming:	SVGW,	KIWA,	WRAS ● ● ● ● ●

Germanischer	Lloyd ● ● ● ●

Accessoires	geschikt	voor	levensmiddelen	conform	VO	1935/2004/EG ○ ○ ○ ○ ○

Aansluitmogelijkheid op zacht en/of warm water ● ● ● ●

Vaste	waterafvoer	conform	SVGW	toegestaan,	TZW ● ● ● ● ●

Spat-	en	waterstraaldicht	IPX	5 ● ● ● ● ●

In hoogte verstelbare poten ● ● ● ●

Sokkel	met	afdichting	rondom ●

Servicedeur	toegankelijk	langs	voorzijde ● ● ● ●

Serviceafdekking	toegankelijk	langs	voorzijde ●

Opstelling	op	700	mm	diepe	tafel	mogelijk	(6	x	1/1	GN	en	10	x	1/1	GN) ●

Opstelling op 600 mm diepe tafel mogelijk ●

Verrijdbaar met wielen ○ ○

Vergrendeling op de grond ● ●

Speciale	spanningen	op	aanvraag ○ ○ ○ ○ ○

Vloeibaar gas of aardgas ● ● ● ●

1)	Energy	Star	bij	CombiMasterPlus®	enkel	voor	type	61	en	type	62	

●	Standaard				○	Optioneel	(zie	pagina	16/17)
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Type 101

€ 16.775 € 18.884 € 24.758 € 31.902 € 40.414

€ 20.074 € 23.363 € 29.073 € 34.065 € 48.628

Type 62 Type 102 Type 201 Type 202

B118100.01/B118100.04 B628100.01/B628100.04 B128100.01/B128100.04 B218100.01/B218100.04 B228100.01/B228100.04

18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

3 NAC 400 V/3 AC 220 V 3 NAC 400 V/3 AC 220 V 3 NAC 400 V/3 AC 220 V 3 NAC 400 V/3 AC 220 V 3 NAC 400 V/3 AC 220 V

135 kg 151 kg 185 kg 268 kg 351 kg

 
B118200.18C B628200.18C B128200.18C B218200.18C B228200.18C

B118300.18 B628300.18 B128300.18 B218300.18 B228300.18

B118400.18 B628400.18 B128400.18 B218400.18 B228400.18

22 kW / 22 kW 28 kW / 28 kW 45 kW / 45 kW 44 kW / 44 kW 90 kW / 90 kW

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

152 kg 168 kg 204 kg 299 kg 381 kg

10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN

80-150 60-160 150-300 150-300 300-500 

847 mm 1.069 mm 1.069 mm 879 mm 1.084 mm

776 mm 976 mm 976 mm 791 mm 996 mm

1.042 mm 782 mm 1.042 mm 1.782 mm 1.782 mm

Nr.: B118500.01 € 483

€ 483

€ 827

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a

p.o.a

€ 2.117

€ 612

€ 792

€ 483

€ 483

€ 970

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a

p.o.a

€ 2.117

€ 612

€ 792

€ 483

€ 483

€ 1.132

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a

p.o.a

€ 2.117

€ 621

€ 792

€ 3.191

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a

p.o.a

€ 2.117

€ 621

€ 792

€ 3.786

Nr.: B628500.01 Nr.: B128500.01

Nr.: B118800.18 Nr.: B628800.18 Nr.: B128800.18

 US IV)

Pagina 22/23 Pagina 24/25 Pagina 24/25 Pagina 26 Pagina 26

XS en type 202 elektrisch: ENERGY STAR sluit deze types uit van certificatie.

– –

Verrijdbaar € 3.191

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a

p.o.a

€ 2.117

    € 621

€ 792

€ 3.786

Verrijdbaar

■ ■ ■ – –

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

– – – ■ ■
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Optiecombinaties en bijkomende opties op aanvraag.
Uitrustingskenmerken vindt u op de pagina’s 6-11. 
Speciale spanningen op aanvraag.

SelfCookingCenter®

SelfCookingCenter® XS Type 6 ⅔

€ 9.750

Type 61

€ 12.957

€ 16.446

Elektrisch
Nr. B608100.01/B608100.04 B618100.01/B618100.04

Aansluitwaarde 5,7 kW 11 kW

Spanning 3 NAC 400 V/3 AC 220 V 3 NAC 400 V/3 AC 220 V

Gewicht 72 kg 110 kg

Gas   
Nr.: Vloeibaar gas 3P – B618200.18C

Nr.: Aardgas H – B618300.18

Nr.: Aardgas L – B618400.18

Aansluitwaarde: Aardgas / vloeibaar gas – 13 kW / 13 kW

Spanning – 1 NAC 230 V

Gewicht – 123 kg

Capaciteit 6 x ⅔ GN 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN

Maaltijden per dag 20-80 30-80

Breedte 655 mm 847 mm

Diepte 555 mm 776 mm

Hoogte 567 mm 782 mm

Opties (Een gedetailleerd overzicht vindt u op pagina 16/17)

Aanslag links voor apparaatdeur (elektrisch) Nr.: B608500.01 € 483 € 483

€ 483

€ 669

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a.

p.o.a.

€ 2.117

€ 621

€ 792

Nr.: B618500.01

Aanslag links voor apparaatdeur (gas) Nr.: B618800.30

Inrijwagenpakket (inrijwagen + bodemraamwerk)

Aansluiting op energiemanagementinstallatie, potentiaalvrij contact

Ethernet-interface

Veiligheidssluiting van de deur 

Geïntegreerde vetafvoer (type 61, 101, 62, 102 alleen in combinatie met UG II of US IV)

Aan de buitenzijde te bevestigen sous-vide kernthermometer voor vacuümbereiding

3 aan de buitenkant bevestigbare kernthermometers voor iLevelControl

Aan de buitenzijde te bevestigen kernthermometer

Veiligheids-/gevangenisuitvoering

Afsluitbaar bedieningspaneel

Scheepsuitvoering (uitsluitend voor elektroapparatuur) 

Industriële uitvoering (gas/electrisch)

Apparaatspecifieke accessoires vindt u op: Pagina 20/21 Pagina 22/23

–

– ■

■ ■

■ ■

■ ■

– ■

– ■

– ■

– ■

– ■

– ■

– ■

– –
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Type 101

€ 16.775 € 18.884 € 24.758 € 31.902 € 40.414

€ 20.074 € 23.363 € 29.073 € 34.065 € 48.628

Type 62 Type 102 Type 201 Type 202

B118100.01/B118100.04 B628100.01/B628100.04 B128100.01/B128100.04 B218100.01/B218100.04 B228100.01/B228100.04

18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

3 NAC 400 V/3 AC 220 V 3 NAC 400 V/3 AC 220 V 3 NAC 400 V/3 AC 220 V 3 NAC 400 V/3 AC 220 V 3 NAC 400 V/3 AC 220 V

135 kg 151 kg 185 kg 268 kg 351 kg

 
B118200.18C B628200.18C B128200.18C B218200.18C B228200.18C

B118300.18 B628300.18 B128300.18 B218300.18 B228300.18

B118400.18 B628400.18 B128400.18 B218400.18 B228400.18

22 kW / 22 kW 28 kW / 28 kW 45 kW / 45 kW 44 kW / 44 kW 90 kW / 90 kW

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

152 kg 168 kg 204 kg 299 kg 381 kg

10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN

80-150 60-160 150-300 150-300 300-500 

847 mm 1.069 mm 1.069 mm 879 mm 1.084 mm

776 mm 976 mm 976 mm 791 mm 996 mm

1.042 mm 782 mm 1.042 mm 1.782 mm 1.782 mm

Nr.: B118500.01 € 483

€ 483

€ 827

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a

p.o.a

€ 2.117

€ 612

€ 792

€ 483

€ 483

€ 970

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a

p.o.a

€ 2.117

€ 612

€ 792

€ 483

€ 483

€ 1.132

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a

p.o.a

€ 2.117

€ 621

€ 792

€ 3.191

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a

p.o.a

€ 2.117

€ 621

€ 792

€ 3.786

Nr.: B628500.01 Nr.: B128500.01

Nr.: B118800.18 Nr.: B628800.18 Nr.: B128800.18

US IV)

Pagina 22/23 Pagina 24/25 Pagina 24/25 Pagina 26 Pagina 26

XS en type 202 elektrisch: ENERGY STAR sluit deze types uit van certificatie.

– –

Verrijdbaar € 3.191

€ 81

€ 81

€ 81

€ 571

€ 371

p.o.a

p.o.a

€ 2.117

    € 621

€ 792

€ 3.786

Verrijdbaar

■ ■ ■ – –

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

– – – ■ ■
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CombiMaster® Plus* Type 61

Elektrisch
Nr. B609100.01.202 B619100.01.202

Aansluitwaarde 5,7 kW 11 kW
Spanning 3 NAC 400 V/3AC 220 V 3 NAC 400 V/3AC 220 V

Gewicht 62 kg 103 kg

Gas
Nr.: Vloeibaar gas 3P – B619200.18.C202

Nr.: Aardgas H – B619300.18.202
Nr.: Aardgas L – B619400.18.202
Aansluitwaarde: Aardgas / vloeibaar gas – 13 kW / 13 kW
Spanning – 1 NAC 230 V

Gewicht – 114 kg

Capaciteit 6   GN 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN

Maaltijden per dag 20-80 30-100

Breedte 655 mm 847 mm
Diepte 555 mm 776 mm

Hoogte 567 mm 782 mm

Opties 
Aanslag links voor apparaatdeur (elektrisch) Nr.: B619500.01.202

Aanslag links voor apparaatdeur (gas) Nr.: B619800.30.202
nrijwagenpakket  (inrijwagen + bodemraamwerk)

Aansluiting op energiemanagementinstallatie, potentiaalvrij contact
Ethernet-interface
Veiligheidssluiting van de deur 
Geïntegreerde vetafvoer (type 61, 101, 62, 102 alleen in combinatie met UG II of US IV)

Aan de buitenzijde te bevestigen sous-vide kernthermometer voor vacuümbereiding
Aan de buitenzijde te bevestigen kernthermometer
Veiligheids-/gevangenisuitvoering
Afsluitbaar bedieningspaneel
Scheepsuitvoering (uitsluitend voor elektroapparatuur) 

Verrijdbaar 

CombiMaster® Plus

Optiecombinaties en bijkomende opties op aanvraag.  
Speciale spanningen op aanvraag.

N°: B609500.01.202
–
–

–
–
–
–
–
–
– –

2 109

 483  483

 483

p.o.a.

 81

 81

 669

p.o.a.

 81
 81

p.o.a.
 371

p.o.a.
 2.117

 621

 792
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Type 101 Type 62 Type 102 Type 201 Type 202

B119100.01.202 B629100.01.202 B129100.01.202 B219100.01.202 B229100.01.202

18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW
3 NAC 400 V/3AC 220 V 3 NAC 400 V/3AC 220 V 3 NAC 400 V/3AC 220 V 3 NAC 400 V/3AC 220 V 3 NAC 400 V/3AC 220 V

132 kg 147 kg 182 kg 254 kg 334 kg

B119200.18.C202 B629200.18.C202 B129200.18.C202 B219200.18.C202

B119300.18.202 B629300.18.202 B129300.18.202 B219300.18.202 B229300.18.202
B119400.18.202 B629400.18.202 B129400.18.202 B219400.18.202 B229400.18.202
22 kW / 22 kW 28 kW / 28 kW 45 kW / 45 kW 44 kW / 44 kW 90 kW / 90 kW
1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

143 kg 160 kg 196 kg 284 kg 354 kg

10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN

80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

847 mm 1.069 mm 1.069 mm 879 mm 1.084 mm
776 mm 976 mm 976 mm 791 mm 996 mm

1.042 mm 782 mm 1.042 mm 1.782 mm 1.782 mm

Nr.: B119500.01.202 Nr.: B629500.01.202 Nr.: B129500.01.202

Nr.: B119800.30.202 Nr.: op aanvraag Nr.: op aanvraag

*ENERGY STAR verkrijgbaar voor de types 61 en 62

– –
– –
– –

– – –

515 5 110 9 658 6 202 5 142

970 8 382 4 082 8 635

 483

 483

 483

 483

 483
 483

 827

p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.

p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.

p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.

 81

 81

 81

 81
 81
 81

 81
 81

 81
 81

 970  1.132

 371  371  371  371  371

 2.117  2.117  2.117  2.117  2.117
 621  621  621  621  621
 792  792  792  792  792

 3.786  3.786

40 176

B229200.18.C202
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CombiMaster®* Typ 61 Typ 101

Elektrisch
Nr. B611100.01.202 B111100.01.202

Aansluitwaarde 11 kW 18,6 kW
Spanning 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Gewicht 99 kg 128 kg

Capaciteit 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN

Maaltijden per dag 30–80 80–150

Breedte 847 mm 847 mm
Diepte 776 mm 776 mm

782 mm 1.042 mmHoogte

Opties 
Inrijwagenpakket (Inrijwagen + bodemraamwerk) 

CombiMaster®

Bijkomende opties, combinaties en speciale spanningen op 
aanvraag.

* ENERGY STAR  verkrijgbaar voor de types 61 en 62

 8.985 €  12.495 € 

 669 €  669 € 
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Bij aanvragen over optiecombinaties en andere opties kunt u contact opnemen met de RATIONAL klantenservice. 
Telefoon: 03 760 03 70, e-mail: info@rational.be

⅔6epytSXroovraabgjirkrevtein*

Geïntegreerde vetafvoer*
Wegdruipend vet wordt betrouwbaar in de ovenruimte verzameld en naar de speciale opvangbak voor vet 
gevoerd (type 61, 101, 62, 102 alleen in combinatie met UG II of US IV).
Transportwagen om de jerrycans/bakkenveilig af tevoeren, zie pagina 38.
Uitrustingskenmerken:
› Vetopvangbak in de ovenruimte
› Afsluitkraan om de bakken zonder gevaar te wisselen

Gevangenisuitvoering*
Bescherming van het RATIONAL apparaat tegen moedwillige beschadiging en vandalisme. Bijkomend wordt het 
misbruik met betrekking tot geweldpleging op personen vermeden. Uitsluitend voor combistoomovens met een 
rechtsdraaiende deur. 
Uitrustingskenmerken:
› Deurbeschermend rooster
› Verrijdbaar ovenrek met neerlaatbare handgreep (type 201 en 202)
› Afsluitbaar bedieningspaneel (ook afzonderlijk verkrijgbaar)
› Afsluitbare deur van de ovenruimte

Afsluitbaar bedieningspaneel*
Het bedieningspaneel wordt door middel van een afsluitbare paneeldeur beschermd. Uitsluitend voor
combistoomovens met een deuraanslag rechts.
Uitrustingskenmerken:
› Afsluitbare paneeldeur met onbreekbaar Lexan® glas 

Scheepsuitvoering* (uitsluitend voor elektroapparatuur)

Geschikt voor passagiersschepen en het gebruik bij de marine. Zorgt voor de veiligheid van het 
bedieningspersoneel en tevens voor de vrijwaring van de functionaliteit, ook bij een onstuimige zee. 
Uitrustingskenmerken:

tehnegetnelletsrednone)201ne26,101,16epyt(netarappaLANOITARednavgnigitsevebretgnigilieveB›
verschuiven en kantelen

eewtdnelluvnaa,dnorgedpo)202ne102epyt(netarappaLANOITARednavgnigitsevebretgnigilieveB›
stophoeken ter bevestiging aan de scheepswand

› Instelbare deurstopper ter bevestiging van de deur van de ovenruimte ook bij zware zeegang
› Speciale inhangrekken met vergrendeling beschermen de gastronorm-accessoires tegen het verschuiven
› Roestvrij stalen pootjes bij RATIONAL apparaten (type 201 en 202)
› Vergunning Germanischer Lloyd en USPHS

Ethernet-interface
De Ethernet-interface maakt de integratie van het RATIONAL apparaat in een netwerk, in het bijzonder met 
de RATIONAL software KitchenManagement systeem (zie pagina 39). Door de integratie in een netwerk is het 
bovendien mogelijk om het apparaat op afstand te bedienen en bewaken via de iPhone of iPad met de RATIONAL
Remote App.
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Overzicht opties

⅔ 6 epyt SX roov raabgjirkrev tein  *

Aanslag links voor apparaatdeur (voor type 61, 101, 62, 102 en XS type 6 ⅔)

Om het apparaat in bepaalde keukeninrichtingen toegankelijker te maken, kan de apparaatdeur in plaats van 
rechts ook met een aanslag links worden besteld.
(zie RATIONAL apparatenoverzicht SelfCookingCenter® en CombiMaster® Plus)

Pakket met verrijdbare ovenrekken* (voor type 61, 101, 62, 102)

De inhangrekken worden vervangen door een verrijdbaar ovenrek met inschuifrails. Aangevuld met de 
bijbehorende transportwagen (zie pagina 23 en 25) kunt u uw RATIONAL apparaat eenvoudig en gemakkelijk 
beladen en leeghalen. 
Uitrustingskenmerken: 
› Verrijdbare ovenrekken
› Inschuifrail

Mogelijkheid tot aansluiting op energiemanagementinstallaties en potentiaalvrij contact voor bedrijfsindicator
Voor de aansluiting op energiemanagementinstallaties en tevens op bedrijfscontrolesystemen.

Veiligheidssluiting van de deur
Veiligheidssluiting van de deur De veiligheidssluiting van de deur beschermt tegen verwondingen door 
vrijkomende hete stoom. 
Uitrustingskenmerken:
› Opening van de deur van de ovenruimte door de deurgreep 2 keer te bedienen (type 61, 101, 62 102 en XS type 6 ⅔)

› Opening van de deur van de ovenruimte door extra indrukken van een voetpedaal (type 201, 202)

3 aan de buitenkant te bevestigen kernthermometers* (enkel voor SelfCookingCenter®)

Met optie 3 kernthermometers en iLevelControl kunt u in uw SelfCookingCenter ® verschillende gerechten 
tegelijkertijd bereiden. Zo benut u uw oven optimaal en hebt u minder last van stress, zelfs als het erg druk is. 
Uitsluitend voor combistoomovens met een rechtsdraaiende deur.
Uitrustingskenmerken: 
› Uitwendige aansluitbus voor kernthermometer 
› 3 aan de buitenkant te bevestigen kernthermometers voor iLevelControl

Aan de buitenzijde te bevestigen sous-vide kernthermometer voor vacuümbereiding*
De extreem dunne en elastische Sous-Vide kernthermometer maakt de bereiding met vacuümzak mogelijk. Het 
vacuüm wordt bij het opspelden van de thermometer niet verstoord. Uitsluitend voor combistoomovens met een 
rechtsdraaiende deur.
Uitrustingskenmerken: 
› Uitwendige aansluitbus voor kernthermometer 
›  2 aan de buitenzijde te bevestigen kernthermometers 

(sous-vide thermometer en standaard kernthermometer)

Aan de buitenzijde te bevestigen kernthermometer
De kernthermometer kan door middel van een aansluitbus desgewenst aan de buitenzijde van het apparaat 
aangesloten worden. Uitsluitend voor combistoomovens met een rechtsdraaiende deur.
Uitrustingskenmerken: 
› Uitwendige aansluitbus voor kernthermometer 
› Aan de buitenzijde insteekbare standaard kernthermometer
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Bij aanvragen over optiecombinaties en andere opties kunt u contact opnemen met de RATIONAL klantenservice. 
Telefoon: 03 760 03 70, e-mail: info@rational.be

 ⅔ 6 epyt SX roov raabgjirkrev tein  *

Geïntegreerde vetafvoer*
Wegdruipend vet wordt betrouwbaar in de ovenruimte verzameld en naar de speciale opvangbak voor vet 
gevoerd (type 61, 101, 62, 102 alleen in combinatie met UG II of US IV).
Transportwagen om de jerrycans/bakken veilig af te voeren, zie pagina 38.
Uitrustingskenmerken: 
› Vetopvangbak in de ovenruimte
› Afsluitkraan om de bakken zonder gevaar te wisselen

Gevangenisuitvoering*
Bescherming van het RATIONAL apparaat tegen moedwillige beschadiging en vandalisme. Bijkomend wordt het 
misbruik met betrekking tot geweldpleging op personen vermeden. Uitsluitend voor combistoomovens met een 
rechtsdraaiende deur. 
Uitrustingskenmerken:
› Deurbeschermend rooster
› Verrijdbaar ovenrek met neerlaatbare handgreep (type 201 en 202)
› Afsluitbaar bedieningspaneel (ook afzonderlijk verkrijgbaar)
› Afsluitbare deur van de ovenruimte

Afsluitbaar bedieningspaneel*
Het bedieningspaneel wordt door middel van een afsluitbare paneeldeur beschermd. Uitsluitend voor 
combistoomovens met een deuraanslag rechts.
Uitrustingskenmerken:
› Afsluitbare paneeldeur met onbreekbaar Lexan® glas 

Scheepsuitvoering* (uitsluitend voor elektroapparatuur)

Geschikt voor passagiersschepen en het gebruik bij de marine. Zorgt voor de veiligheid van het 
bedieningspersoneel en tevens voor de vrijwaring van de functionaliteit, ook bij een onstuimige zee. 
Uitrustingskenmerken: 

 teh neget nelletsredno ne )201 ne 26 ,101 ,16 epyt( netarappa LANOITAR ed nav gnigitseveb ret gnigilieveB  ›
verschuiven en kantelen

 eewt dnelluvnaa ,dnorg ed po )202 ne 102 epyt( netarappa LANOITAR ed nav gnigitseveb ret gnigilieveB  ›
stophoeken ter bevestiging aan de scheepswand

› Instelbare deurstopper ter bevestiging van de deur van de ovenruimte ook bij zware zeegang
› Speciale inhangrekken met vergrendeling beschermen de gastronorm-accessoires tegen het verschuiven
› Roestvrij stalen pootjes bij RATIONAL apparaten (type 201 en 202)
› Vergunning Germanischer Lloyd en USPHS

Ethernet-interface
De Ethernet-interface maakt de integratie van het RATIONAL apparaat in een netwerk, in het bijzonder met 
de RATIONAL software KitchenManagement systeem (zie pagina 39). Door de integratie in een netwerk is het 
bovendien mogelijk om het apparaat op afstand te bedienen en bewaken via de iPhone of iPad met de RATIONAL 
Remote App.
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Keuze tussen drie opstellingsvarianten (niet voor XS type 6 ⅔)

1. Verrijdbaar met rolwielen
Maximale inschuifhoogte 1,60 m. 
Beweegbaar voor eenvoudige reiniging. 
Afvoergoot in de vloer noodzakelijk! 

2. Standaard met poten (150 mm) 
Maximale inschuifhoogte 1,68 m. 
Indien er geen afvoergoot in de vloer aanwezig is.

3. Verrijdbaar met zwenkwieltjes
Maximale inschuifhoogte 1,72 m.
2 loopwieltjes met parkeerrem.

Combi-Duo type 61/101 en type 62/102

Combi-Duo ombouwset
De combinatie van twee RATIONAL apparaten gewoon op elkaar biedt u extra mogelijkheden, vooral als de ruimte in uw keuken schaars is. Zonder extra 
benodigde ruimte werkt u gelijktijdig in verschillende bedrijfsfuncties – dat levert maximale flexibiliteit op.

** De UltraVent Plus mag niet op de Combi-Duo verrijdbaar worden gemonteerd.

SelfCookingCenter® en CombiMaster® Plus 62 en 102
 

Onderste apparaat
Bovenste apparaat Type 62 

elektrisch
Type 62 
gas

Type 62 elektrisch
Type 102 elektrisch

Rolwielen Nr.: 60.71.931 Nr.: 60.71.931 € 1.785
€ 1.785
€ 2.158
€ 2.915
€ 2.915
€ 3.240
€ 981

p.o.a.

€ 2.336
p.o.a.
p.o.a.
p.o.a.

Poten 150 mm Nr.: 60.71.932 Nr.: 60.71.932
Zwenkwielen Nr.: 60.71.933 Nr.: 60.71.933

Type 62 gas
Rolwielen Nr.: 60.71.934
Poten 150 mm Nr.: 60.71.935
Zwenkwielen Nr.: 60.71.936

Onderstel UG I voor Combi-Duo type 62 op type 62, hoogte 210 mm 
(enkel voor Combi-Duo met poten)

Nr.: 60.30.365

Onderstel UG I verrijdbaar voor Combi-Duo type 62 op type 62, hoogte 
210 mm (enkel voor Combi-Duo met poten)

Nr.: 60.30.366

In hoogte verstelbare transportwagen type 62/102 Nr.: 60.70.160
Set met geïntegreerde vetafvoer voor variant met poten en verrijdbaar Nr.: 60.73.304
Set met geïntegreerde vetafvoer voor 62E/62E op UG I 210 mm Nr.: 60.73.302
Transportwagen voor reservoir met geïntegreerde vetafvoer Nr.: 60.73.309

18

Keuze tussen drie opstellingsvarianten (niet voor XS type 6 ⅔)

1. Verrijdbaar met rolwielen 
Maximale inschuifhoogte 1,60 m. 
Beweegbaar voor eenvoudige reiniging. 
Afvoergoot in de vloer noodzakelijk! 

2. Standaard met poten (150 mm) 
Maximale inschuifhoogte 1,68 m. 
Indien er geen afvoergoot in de vloer aanwezig is.

3. Verrijdbaar met zwenkwieltjes
Maximale inschuifhoogte 1,72 m.
2 loopwieltjes met parkeerrem.

Combi-Duo type 61/101 en type 62/102

Combi-Duo ombouwset
De combinatie van twee RATIONAL apparaten gewoon op elkaar biedt u extra mogelijkheden, vooral als de ruimte in uw keuken schaars is. Zonder extra 
benodigde ruimte werkt u gelijktijdig in verschillende bedrijfsfuncties – dat levert maximale flexibiliteit op.

** De UltraVent Plus mag niet op de Combi-Duo verrijdbaar worden gemonteerd.

SelfCookingCenter® en CombiMaster® Plus 61 en 101

Onderste apparaat
Bovenste apparaat Type 61 

elektrisch
Type 61 
gas

Type 61 elektrisch
Type 101 elektrisch

Rolwielen Nr.: 60.71.925 Nr.: 60.71.925 € 1.450
€ 1.450
€ 1.785
€ 2.158
€ 2.158
€ 2.515
€ 870

€ 972

€ 5.662
p.o.a.

p.o.a.
p.o.a.
p.o.a.

€ 4.380
€ 1.828

Poten 150 mm Nr.: 60.71.926 Nr.: 60.71.926
Zwenkwielen Nr.: 60.71.927 Nr.: 60.71.927

Type 61 gas
Rolwielen Nr.: 60.71.928
Poten 150 mm Nr.: 60.71.929
Zwenkwielen Nr.: 60.71.930

Onderstel UG I voor Combi-Duo type 61 op type 61, hoogte 210 mm 
(enkel voor Combi-Duo met poten)

Nr.: 60.30.362

Onderstel UG I verrijdbaar voor Combi-Duo type 61 op type 61, hoogte 
210 mm (enkel voor Combi-Duo met poten)

Nr.: 60.30.363

UltraVent condensatiekap voor elektrische apparaten Combi-Duo Nr.: 60.72.322
UltraVent Plus condensatiekap voor elektrische apparaten Combi-Duo* Nr.: 60.72.203
Afzuigkap voor elektrische apparaten Combi-Duo Nr.: 60.72.316
In hoogte verstelbare transportwagen type 61/101 Nr.: 60.60.188
Set met geïntegreerde vetafvoer voor variant met poten en verrijdbaar Nr.: 60.73.303
Set met geïntegreerde vetafvoer voor 61E/61E op UG I 210 mm Nr.: 60.73.301
Transportwagen voor reservoir met geïntegreerde vetafvoer Nr.: 60.73.309
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Keuze tussen drie opstellingsvarianten (niet voor XS type 6 ⅔)

1. Verrijdbaar met rolwielen
Maximale inschuifhoogte 1,60 m. 
Beweegbaar voor eenvoudige reiniging. 
Afvoergoot in de vloer noodzakelijk! 

2. Standaard met poten (150 mm) 
Maximale inschuifhoogte 1,68 m. 
Indien er geen afvoergoot in de vloer aanwezig is.

3. Verrijdbaar met zwenkwieltjes
Maximale inschuifhoogte 1,72 m.
2 loopwieltjes met parkeerrem.

Combi-Duo type 61/101 en type 62/102

Combi-Duo ombouwset
De combinatie van twee RATIONAL apparaten gewoon op elkaar biedt u extra mogelijkheden, vooral als de ruimte in uw keuken schaars is. Zonder extra 
benodigde ruimte werkt u gelijktijdig in verschillende bedrijfsfuncties – dat levert maximale flexibiliteit op.

** De UltraVent Plus mag niet op de Combi-Duo verrijdbaar worden gemonteerd.

SelfCookingCenter® en CombiMaster® Plus 62 en 102
 

Onderste apparaat
Bovenste apparaat Type 62 

elektrisch
Type 62 
gas

Type 62 elektrisch
Type 102 elektrisch

Rolwielen Nr.: 60.71.931 Nr.: 60.71.931 € 1.785
€ 1.785
€ 2.158
€ 2.915
€ 2.915
€ 3.240
€ 981

p.o.a.

€ 2.336
p.o.a.
p.o.a.
p.o.a.

Poten 150 mm Nr.: 60.71.932 Nr.: 60.71.932
Zwenkwielen Nr.: 60.71.933 Nr.: 60.71.933

Type 62 gas
Rolwielen Nr.: 60.71.934
Poten 150 mm Nr.: 60.71.935
Zwenkwielen Nr.: 60.71.936

Onderstel UG I voor Combi-Duo type 62 op type 62, hoogte 210 mm 
(enkel voor Combi-Duo met poten)

Nr.: 60.30.365

Onderstel UG I verrijdbaar voor Combi-Duo type 62 op type 62, hoogte 
210 mm (enkel voor Combi-Duo met poten)

Nr.: 60.30.366

In hoogte verstelbare transportwagen type 62/102 Nr.: 60.70.160
Set met geïntegreerde vetafvoer voor variant met poten en verrijdbaar Nr.: 60.73.304
Set met geïntegreerde vetafvoer voor 62E/62E op UG I 210 mm Nr.: 60.73.302
Transportwagen voor reservoir met geïntegreerde vetafvoer Nr.: 60.73.309
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CombiFry®

Dankzij de gepatenteerde CombiFry® is het voor het eerst mogelijk grote hoeveelheden voorgefituurde 
producten te bereiden. De kosten voor inkoop, opslag en ook afvoer van vet vervallen volledig.

1/2 GN (325 x 265 mm) Nr.: 9019.1250 € 59
€ 78

€ 55
€ 76

€ 30

2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.619  

Multibaker
De Multibaker is geschikt voor de bereiding van grote hoeveelheden spiegeleieren, omeletten, rösti en tortilla's. 
De speciale antiaanbaklaag zorgt ervoor dat de gerechten niet aan het oppervlak blijven kleven. De TriLax® 
antiaanbaklaag ondersteunt bovendien het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot 
300°C.

1/3 GN (325 x 265 mm) 2 vormen Nr.: 60.73.764
2/3 GN (325 x 354 mm) 5 vormen Nr.: 60.73.646

Rooster, edelstaal, roestvrij
2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 6010.2301

Haantje-superspike
De verticale plaatsing van de haantjes zorgt voor zeer mals borstvlees en een knapperig en gelijkmatig gebruind 
vel.

Haantje-superspike Max. gewicht XS Type6 ⅔
Capaciteit H4, 1/2 GN 1.300 g 4 Nr.: 6035.1015

Geëmailleerde bakken
Geëmailleerde bakken van RATIONAL zijn bij uitstek geschikt voor plaatgebak, sponge en pizza's. De bijzonder 
goede warmtegeleiding zorgt ook aan de onderkant van de bakproducten voor een egale bruining. De hoeken van 
de bakken zijn volledig voorgevormd zodat ook hoekstukken kunnen worden geserveerd.
1/2 GN (325 x 265 mm) 2/3 GN (325 x 354 mm)

20 mm diep Nr.: 6014.1202 20 mm diep Nr.: 6014.2302
40 mm diep Nr.: 6014.1204 40 mm diep Nr.: 6014.2304
60 mm diep Nr.: 6014.1206 60 mm diep Nr.: 6014.2306

Bakken, edelstaal, roestvrij
1/3 GN (325 x 176 mm)  1/2 GN (325 x 265 mm)

20 mm diep Nr.: 6013.1302 20 mm diep Nr.: 9013.1202
40 mm diep Nr.: 6013.1304 40 mm diep Nr.: 9013.1204
65 mm diep Nr.: 6013.1306 65 mm diep Nr.: 9013.1206

100 mm diep Nr.: 9013.1210

2/3 GN (325 x 354 mm)

20 mm diep Nr.: 6013.2302
40 mm diep Nr.: 6013.2304
65 mm diep Nr.: 6013.2306
100 mm diep Nr.: 6013.2310

Bakken geperforeerd, edelstaal, roestvrij
1/2 GN (325 x 265 mm) 2/3 GN (325 x 354 mm)

65 mm diep Nr.: 9015.1206 40 mm diep Nr.: 6015.2304
100 mm diep  Nr.: 9015.1210 60 mm diep Nr.: 6015.2306
150 mm diep Nr.: 9015.1215

Patent

€ 47

€ 67€ 62
€ 73
€ 83

€ 22
€ 26
€ 28

€ 26
€ 29
€ 35
€ 45

€ 69
€ 75
€ 84

€ 76
€ 93

€ 34
€ 40
€ 42
€ 45

€ 41
€ 49
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XS type 6 ⅔ en Combi-Duo XS type 6 ⅔

Onderstel UG I
Aan alle zijden open

Standaard Nr.: 60.31.018 € 754

€ 592

€ 390

€ 269

Onderstel UG I voor Combi-Duo
Aan alle zijden open

Standaard Nr.: 60.31.020

Wandhouder
Voor ruimtebesparende montage aan een wand 
(bevestigingsmateriaal niet inbegrepen). 
De bevestiging en het bevestigingsmateriaal 
moeten in overleg met een architect/statisch 
specialist en de aannemer worden bepaald.

XS type 6 ⅔ Nr.: 60.30.968

Geleidersysteem
XS Type 6 ⅔ Nr.: 60.73.724

UltraVent XS
Door de condensatietechnologie van de UltraVent 
wordt vrijkomend stoom geabsorbeerd en 
afgevoerd. Een extra buitenaansluiting resp. 
uitbreiding van een bestaande luchtafvoer is 
voor deze kap niet noodzakelijk. De installatie is 
eenvoudig en zelfs achteraf mogelijk.

XS Type 6 ⅔ Nr.: 60.73.865
Combi-Duo XS Nr.: 60.73.943

Inbouwset 
Voor de vakkundige inbouw van een XS Type 6 ⅔ 
in het Frontcooking-bereik.

XS Type 6 ⅔ Nr.: 60.74.063

Combi-Duo ombouwset 
Voor de vakkundige opbouw van een Combi-Duo 
XS Type 6 ⅔ op XS Type 6 ⅔.

XS Type 6 ⅔ Nr.: 60.73.768

Combi-Duo adapterset UltraVent XS
Voor de vakkundige opbouw van de UltraVent XS 
op de Combi-Duo. 

XS Type 6 ⅔ Nr.: 60.73.945

Elektrische aansluiting 
1 NAC 230V 

B 657 | D 580 | H 240 mm

Braad- en bakplaten (niet geperforeerd)

De aluminium bakplaten van RATIONAL onderscheiden zich vooral omdat ze over perfecte anti-
aanbakeigenschappen beschikken, extreem solide zijn en lang meegaan. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt 
het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C.

2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.671

Grillrooster met ruitjes- en streeppatroon (crisscross)
Dankzij de innovatieve constructie en coating kunt u zonder voorverwarmen bij dit grillrooster met een ruitjes- en 
streeppatroon gebruikmaken van één rooster dat voorzien is van twee verschillende grillpatronen. Al naargelang 
welke kant u gebruikt, ontstaan door het ruitjes- en streeppatroon de klassieke grillstrepen of het populaire, 
origineel Amerikaanse steakhousepatroon op uw producten. Het grillrooster met ruitjes- en streeppatroon 
is uiterst solide en gaat lang mee. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt het bruiningsproces en is uitermate 
geschikt voor temperaturen tot 300°C.

1/2 GN (325 x 265 mm) Nr.: 60.73.802
2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.801

Grill- en pizzaplaat
Met de speciale, uiterst warmtegeleidende grill- en pizzaplaat maakt u verse of convenience pizza's, tarte flambée 
en platbrood als een absolute professional. De achterzijde is geschikt voor het grillen van steaks, groente of vis. 
De grill- en pizzaplaat van RATIONAL onderscheidt zich vooral omdat hij over perfecte anti-aanbakeigenschappen 
beschikt, extreem solide is en lang meegaat. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt het bruiningsproces en is 
uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C.

2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.798

Pas als u gebruikmaakt van de originele RATIONAL accessoires, kunt u onbeperkt profiteren van het gebruik van RATIONAL apparaten. Alleen zo worden zelfs 
speciale toepassingen een succes, zoals het bereiden van voorgefrituurde  producten, het grillen van kip of het klaarmaken van frites. Zelfs schnitzels en steaks 
kunt u bereiden zonder dat u ze steeds hoeft te keren. Originele RATIONAL accessoires zijn speciaal afgestemd op apparaten van RATIONAL. Ze zijn uiterst 
duurzaam en daardoor uitstekend geschikt voor het dagelijkse, intensieve gebruik in een professionele keuken.

Patent

B 634 | D 558 | H 931 mm

B 634 | D 558 | H 555 mm

B 700 | T 600 | H 950 mm

€ 3.708
€ 3.890

€ 4.465

€ 744

€ 182

€ 49

€ 97
€ 111

€ 124
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CombiFry®

Dankzij de gepatenteerde CombiFry® is het voor het eerst mogelijk grote hoeveelheden voorgefituurde 
producten te bereiden. De kosten voor inkoop, opslag en ook afvoer van vet vervallen volledig.

1/2 GN (325 x 265 mm) Nr.: 9019.1250 € 59
€ 78

€ 55
€ 76

€ 30

2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.619  

Multibaker
De Multibaker is geschikt voor de bereiding van grote hoeveelheden spiegeleieren, omeletten, rösti en tortilla's. 
De speciale antiaanbaklaag zorgt ervoor dat de gerechten niet aan het oppervlak blijven kleven. De TriLax® 
antiaanbaklaag ondersteunt bovendien het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot 
300°C.

1/3 GN (325 x 265 mm) 2 vormen Nr.: 60.73.764
2/3 GN (325 x 354 mm) 5 vormen Nr.: 60.73.646

Rooster, edelstaal, roestvrij
2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 6010.2301

Haantje-superspike
De verticale plaatsing van de haantjes zorgt voor zeer mals borstvlees en een knapperig en gelijkmatig gebruind 
vel.

Haantje-superspike Max. gewicht XS Type6 ⅔
Capaciteit H4, 1/2 GN 1.300 g 4 Nr.: 6035.1015

Geëmailleerde bakken
Geëmailleerde bakken van RATIONAL zijn bij uitstek geschikt voor plaatgebak, sponge en pizza's. De bijzonder 
goede warmtegeleiding zorgt ook aan de onderkant van de bakproducten voor een egale bruining. De hoeken van 
de bakken zijn volledig voorgevormd zodat ook hoekstukken kunnen worden geserveerd.
1/2 GN (325 x 265 mm) 2/3 GN (325 x 354 mm)

20 mm diep Nr.: 6014.1202 20 mm diep Nr.: 6014.2302
40 mm diep Nr.: 6014.1204 40 mm diep Nr.: 6014.2304
60 mm diep Nr.: 6014.1206 60 mm diep Nr.: 6014.2306

Bakken, edelstaal, roestvrij
1/3 GN (325 x 176 mm)  1/2 GN (325 x 265 mm)

20 mm diep Nr.: 6013.1302 20 mm diep Nr.: 9013.1202
40 mm diep Nr.: 6013.1304 40 mm diep Nr.: 9013.1204
65 mm diep Nr.: 6013.1306 65 mm diep Nr.: 9013.1206

100 mm diep Nr.: 9013.1210

2/3 GN (325 x 354 mm)

20 mm diep Nr.: 6013.2302
40 mm diep Nr.: 6013.2304
65 mm diep Nr.: 6013.2306
100 mm diep Nr.: 6013.2310

Bakken geperforeerd, edelstaal, roestvrij
1/2 GN (325 x 265 mm) 2/3 GN (325 x 354 mm)

65 mm diep Nr.: 9015.1206 40 mm diep Nr.: 6015.2304
100 mm diep  Nr.: 9015.1210 60 mm diep Nr.: 6015.2306
150 mm diep Nr.: 9015.1215

Patent

€ 47

€ 67€ 62
€ 73
€ 83

€ 22
€ 26
€ 28

€ 26
€ 29
€ 35
€ 45

€ 69
€ 75
€ 84

€ 76
€ 93

€ 34
€ 40
€ 42
€ 45

€ 41
€ 49
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Verrijdbare inrijwagens
De verrijdbare inrijwagens van hoogwaardig roestvrij staal voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen en zijn optimaal op RATIONAL apparaten 
afgestemd. De ergonomische constructie laat het snelle beladen en 
uitladen toe. Door de zeer grote, qua loop rustige en hygiënische 
tandemzwenkwieltjes (CNS) maakt de bijkomende transportwagen een 
veilig transport van de gerechten in de keuken mogelijk.

Geleidersystemen
De meest diverse modellen met verschillende railafstanden en afmetingen 
maken hen flexibel qua gebruik. De stabiele modellen van hoogwaardig 
roestvrij staal voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Verrijdbare bordeninrijwagen
Met de verrijdbare bordeninrijwagen kunnen 
maximaal 32 kant-en-klaar gegarneerde borden 
(maximaal 31 cm diameter) met Finishing ® 
afgewerkt worden.

Type 61, 20 borden Nr.: 60.61.047 € 1.055
€ 1.055
€ 1.109
€ 1.109

€ 828
p.o.a. 
€ 828
€ 828

€ 946
p.o.a.  
€ 946
€ 946

€ 211

€ 1.136
€ 1.828
€ 1.828

Type 61, 15 borden Nr.: 60.61.128
Type 101, 32 borden Nr.: 60.11.030
Type 101, 26 borden Nr.: 60.11.149

Verrijdbare inrijwagen
Voor het snel en comfortabel vullen en uitladen 
van het RATIONAL apparaat. Bruikbaar uitsluitend 
in combinatie met de bodemraamwerk. 
Type 61

Standaard Nr.: 60.61.005
5 niveaus (80 mm) Nr.: 60.61.059
Grillen, 2 niveaus Nr.: 60.61.064
Bakkersnorm, 5 
niveaus*

Nr.: 60.61.061

Type 101
Standaard Nr.: 60.11.011
8 niveaus (80 mm) Nr.: 60.11.122
Grillen, 3 niveaus Nr.: 60.11.125
Bakkersnorm, 8 
niveaus*

Nr.: 60.11.148

Bodemraamwerk voor inrijwagen
Het bodenraamwerk is bij het gebruik van een 
verrijdbaar ovenrek noodzakelijk. 

Standaard Nr.: 60.61.226

Transportwagen
De transportwagen is de perfecte aanvulling 
op de verrijdbare inrijwagen. Hij maakt het 
beladen en uitladen ook buiten het RATIONAL 
apparaat mogelijk, net als een veilig transport. 
De standaarduitvoeringen en uitvoeringen voor 
bakkersnorm zijn optimaal op de hoogte van de 
RATIONAL onderstellen en kasten afgestemd. 
De in hoogte verstelbare transportwagen is 
geschikt voor werktafels, verhoogde RATIONAL 
onderstellen en tevens Combi-Duo’s.

Standaard Nr.: 60.60.020
In hoogte verstelbaar Nr.: 60.60.188
Bakkersnorm Nr.: 60.60.932

Geleidersystemen
Type 61

6 niveaus (68 mm) Nr.: 60.61.243
5 niveaus (85 mm) Nr.: 60.61.269
Grillen, 2 niveaus Nr.: 60.61.266
Vleesschotels, 
6 niveaus

Nr.: 60.61.254

Bakkersnorm, 
5 niveaus*

Nr.: 60.61.247

Combi-Rack, 
bakkersnorm met 
1/1 GN, 4 niveaus*

Nr.: 60.61.293

Type 101
10 niveaus (68 mm) Nr.: 60.11.366
8 niveaus (85 mm) Nr.: 60.11.384
Grillen, 3 niveaus Nr.: 60.11.381
Vleesschotels, 
10 niveaus

Nr.: 60.11.375

Bakkersnorm, 
8 niveaus*

Nr.: 60.11.367

Combi-Rack, 
bakkersnorm met 
1/1 GN, 7 niveaus*

Nr.: 60.11.407

Trekonderbreker (enkel voor gasapparatuur)
Om afvoergassen via een buis af te kunnen voeren 
(diameter afvoergasbuis 180 mm).

Type 61 Nr.: 70.00.737
Type 101 Nr.: 70.00.757

Standaard B 547 | D 840 | H 989 
mm
In hoogte verstelbaar
B 547 | D 1.072 | 
H 950 - 1.330 mm
Bakkersnorm 
B 547 | D 853 | H 989 mm

Een ruime keuze aan gastronorm- en speciale accessoires vindt u op de pagina’s 32-36.
De bijbehorende accessoires voor de installatie van RATIONAL apparaten vindt u op pagina 38.

*  Let erop dat de luchtgeleidingsplaat in de ovenruimte bij de GN-uitvoering anders is dan bij de bakuitvoering 400 x 600 mm. De luchtgeleidingsplaat is als reserveonderdeel verkrijgbaar bij uw servicepartner.

€ 362
€ 335
€ 632
€ 622

€ 416

€ 619

€ 514
€ 475
€ 768
€ 744

€ 536

€ 341
€ 341

p.o.a.
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Onderstellen en onderkasten
Voor een stabiele opstelling van uw RATIONAL apparaat zijn er 
onderstellen en –kasten van hoogwaardig, stabiel roestvrij staal 
beschikbaar. Alle onderstellen en –kasten zijn in overeenstemming met de 
geldende hygiënevoorschriften uitgevoerd.

Condensatiekappen
UltraVent, UltraVent Plus en afzuigkap voor apparaten met een 
linksdraaiende deur op aanvraag!

Onderstel UG I
Aan alle zijden open

Standaard Nr.: 60.30.320 € 870
€ 968

€ 1.639
€ 1.725

€ 1.991
€ 2.050

€ 1.971

€ 1.996

€ 2.450
€ 2.482

€ 2.888
€ 3.023

€ 2.050

p.o.a. 

Verrijdbaar Nr.: 60.30.321

Onderstel UG II
14 paar rails. Zijwanden en bovenkant gesloten, 
achterzijde open.

Standaard Nr.: 60.30.328
Verrijdbaar Nr.: 60.30.329

Onderstel UG II bakkersnorm
10 paar rails 400 x 600 mm, zijwanden en 
bovenkant gesloten, achterzijde open.

Standaard Nr.: 60.30.836
Verrijdbaar Nr.: 60.30.837

Onderstel UG II bakkersnorm versie 
UltraVent (type 61)
18 paar rails 400 x 600 mm, zijwanden en 
bovenkant gesloten, achterzijde open, verhoogd 
tot 931 mm.

Standaard Nr.: 60.30.838
Verrijdbaar Nr.: 60.30.845

Onderkast US III
14 paar rails. Zijwanden, bovenkant en 
achterwand gesloten. 

Standaard Nr.: 60.30.334
Verrijdbaar Nr.: 60.30.335

Onderkast US III versie  
UltraVent (type 61)
20 paar rails. Zijwanden, bovenkant en 
achterwand, verhoogd tot 931 mm. 

Standaard Nr.: 60.30.337
Verrijdbaar Nr.: 60.30.338

Onder

Universeel onderstel

kast US IV
14 paar rails. 2 vleugeldeuren, aan alle zijden 
gesloten. 

Standaard Nr.: 60.30.344

€ 703Standaard Nr.: 9110.1080

Verrijdbaar Nr.: 60.30.345

UltraVent
Door de condensatietechnologie van de UltraVent 
wordt vrijkomend stoom geabsorbeerd en 
afgevoerd. Een extra buitenaansluiting resp. 
uitbreiding van een bestaande luchtafvoer is 
voor deze kap niet noodzakelijk. De installatie is 
eenvoudig en zelfs achteraf mogelijk.

Elektrisch Nr.: 60.72.320
Gas* Nr.: 60.72.323
Combi-Duo Nr.: 60.72.322

UltraVent Plus
Als aanvulling op de condensatietechnologie van 
de UltraVent is de UltraVent Plus met een speciale 
filtertechniek uitgerust. Zo worden zowel wasem 
als walm, die bij het grillen en braden ontstaan, 
voorkomen. De apparaten van RATIONAL kunnen 
zo ook op kritische plaatsen, zoals bijv. aan de 
voorkant geïnstalleerd worden. 

Elektrisch Nr.: 60.72.202
Combi-Duo** Nr.: 60.72.203

Afzuigkap
Wasem wordt automatisch bij het openen 
van de deur van de ovenruimte ondersteund 
door een ventilator afgezogen (zonder 
condensatietechniek). De installatie is eenvoudig 
en zelfs achteraf mogelijk. Een buitenaansluiting is 
noodzakelijk. 

Elektrisch Nr.: 60.72.313
Gas* Nr.: 60.72.317
Combi-Duo Nr.: 60.72.316

Type 61 en type 101

B 843 | D 587 | H 671 mm

B 843 | D 732 | H 671 mm

Elektrische aansluiting 
1 NAC 230V 

B 854 | D 1.226 | H 450 mm

Elektrische aansluiting 
1 NAC 230V 

B 854 | D 1.226 | H 628 mm

Elektrische aansluiting 
1 NAC 230V 

B 854 | D 1.226 | H 445 mm

B 843 | D 724 | H 671 mm

B 843 | D 724 | H 671 mm

B 843 | D 724 | H 931 mm

B 843 | D 732 | H 931 mm

* Bij UltraVent en afzuigkap in een gasuitvoering moeten de verbrandingsgassen naar een schoorsteen of aparte ventilatiekap worden geleid.
**    De UltraVent Plus mag niet op de Combi-Duo verrijdbaar worden gemonteerd.

.gniretaC II GU tsakredno nee tem eitanibmoc ni tkiurbeg ne dletsegpo nedrow tein negom sulP tneVartlU ne tneVartlU  ***

B 843 | D 724 | H 671 mm

€ 5.391
€ 5.662
€ 5.662

€ 7.330
p.o.a. 

€ 4.056
€ 4.380
€ 4.380
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Verrijdbare inrijwagens
De verrijdbare inrijwagens van hoogwaardig roestvrij staal voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen en zijn optimaal op RATIONAL apparaten 
afgestemd. De ergonomische constructie laat het snelle beladen en 
uitladen toe. Door de zeer grote, qua loop rustige en hygiënische 
tandemzwenkwieltjes (CNS) maakt de bijkomende transportwagen een 
veilig transport van de gerechten in de keuken mogelijk.

Geleidersystemen
De meest diverse modellen met verschillende railafstanden en afmetingen 
maken hen flexibel qua gebruik. De stabiele modellen van hoogwaardig 
roestvrij staal voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Verrijdbare bordeninrijwagen
Met de verrijdbare bordeninrijwagen kunnen 
maximaal 32 kant-en-klaar gegarneerde borden 
(maximaal 31 cm diameter) met Finishing ® 
afgewerkt worden.

Type 61, 20 borden Nr.: 60.61.047 € 1.055
€ 1.055
€ 1.109
€ 1.109

€ 828
p.o.a. 
€ 828
€ 828

€ 946
p.o.a.  
€ 946
€ 946

€ 211

€ 1.136
€ 1.828
€ 1.828

Type 61, 15 borden Nr.: 60.61.128
Type 101, 32 borden Nr.: 60.11.030
Type 101, 26 borden Nr.: 60.11.149

Verrijdbare inrijwagen
Voor het snel en comfortabel vullen en uitladen 
van het RATIONAL apparaat. Bruikbaar uitsluitend 
in combinatie met de bodemraamwerk. 
Type 61

Standaard Nr.: 60.61.005
5 niveaus (80 mm) Nr.: 60.61.059
Grillen, 2 niveaus Nr.: 60.61.064
Bakkersnorm, 5 
niveaus*

Nr.: 60.61.061

Type 101
Standaard Nr.: 60.11.011
8 niveaus (80 mm) Nr.: 60.11.122
Grillen, 3 niveaus Nr.: 60.11.125
Bakkersnorm, 8 
niveaus*

Nr.: 60.11.148

Bodemraamwerk voor inrijwagen
Het bodenraamwerk is bij het gebruik van een 
verrijdbaar ovenrek noodzakelijk. 

Standaard Nr.: 60.61.226

Transportwagen
De transportwagen is de perfecte aanvulling 
op de verrijdbare inrijwagen. Hij maakt het 
beladen en uitladen ook buiten het RATIONAL 
apparaat mogelijk, net als een veilig transport. 
De standaarduitvoeringen en uitvoeringen voor 
bakkersnorm zijn optimaal op de hoogte van de 
RATIONAL onderstellen en kasten afgestemd. 
De in hoogte verstelbare transportwagen is 
geschikt voor werktafels, verhoogde RATIONAL 
onderstellen en tevens Combi-Duo’s.

Standaard Nr.: 60.60.020
In hoogte verstelbaar Nr.: 60.60.188
Bakkersnorm Nr.: 60.60.932

Geleidersystemen
Type 61

6 niveaus (68 mm) Nr.: 60.61.243
5 niveaus (85 mm) Nr.: 60.61.269
Grillen, 2 niveaus Nr.: 60.61.266
Vleesschotels, 
6 niveaus

Nr.: 60.61.254

Bakkersnorm, 
5 niveaus*

Nr.: 60.61.247

Combi-Rack, 
bakkersnorm met 
1/1 GN, 4 niveaus*

Nr.: 60.61.293

Type 101
10 niveaus (68 mm) Nr.: 60.11.366
8 niveaus (85 mm) Nr.: 60.11.384
Grillen, 3 niveaus Nr.: 60.11.381
Vleesschotels, 
10 niveaus

Nr.: 60.11.375

Bakkersnorm, 
8 niveaus*

Nr.: 60.11.367

Combi-Rack, 
bakkersnorm met 
1/1 GN, 7 niveaus*

Nr.: 60.11.407

Trekonderbreker (enkel voor gasapparatuur)
Om afvoergassen via een buis af te kunnen voeren 
(diameter afvoergasbuis 180 mm).

Type 61 Nr.: 70.00.737
Type 101 Nr.: 70.00.757

Standaard B 547 | D 840 | H 989 
mm
In hoogte verstelbaar
B 547 | D 1.072 | 
H 950 - 1.330 mm
Bakkersnorm 
B 547 | D 853 | H 989 mm

Een ruime keuze aan gastronorm- en speciale accessoires vindt u op de pagina’s 32-36.
De bijbehorende accessoires voor de installatie van RATIONAL apparaten vindt u op pagina 38.

*  Let erop dat de luchtgeleidingsplaat in de ovenruimte bij de GN-uitvoering anders is dan bij de bakuitvoering 400 x 600 mm. De luchtgeleidingsplaat is als reserveonderdeel verkrijgbaar bij uw servicepartner.

€ 362
€ 335
€ 632
€ 622

€ 416

€ 619

€ 514
€ 475
€ 768
€ 744

€ 536

€ 341
€ 341

p.o.a.
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Type 62 en type 102

Onderstellen en onderkasten
Voor een stabiele opstelling van uw RATIONAL apparaat zijn er 
onderstellen en –kasten van hoogwaardig, stabiel roestvrij staal 
beschikbaar. Alle onderstellen en –kasten zijn in overeenstemming met de 
geldende hygiënevoorschriften uitgevoerd.

Onderstel UG I
Aan alle zijden open

Standaard Nr.: 60.30.324 € 981
p.o.a.

€ 1.687
p.o.a.

€ 2.352
p.o.a.

€ 2.758
p.o.a.

€ 3.110
p.o.a.

Verrijdbaar Nr.: 60.30.325

Onderstel UG II
14 paar rails. Zijwanden en bovenkant gesloten, 
achterzijde open. 

Standaard Nr.: 60.30.331
Verrijdbaar

Onderkast US III
14 paar rails. Zijwanden, bovenkant en 
achterwand gesloten. 

Standaard Nr.: 60.30.339
Verrijdbaar Nr.: 60.30.340

Onderkast US III versie  
UltraVent (type 62)
20 paar rails. Zijwanden, bovenkant en 
achterwand, verhoogd tot 931 mm. 

Standaard Nr.: 60.30.342
Verrijdbaar

Onderkast US IV
14 paar rails. 2 vleugeldeuren, aan alle zijden 
gesloten. 

Standaard Nr.: 60.30.348
Verrijdbaar Nr.: 60.30.349

B 1.065 | D 799 | H 671 mm

B 1.067 | D 934 | H 671 mm

B 1.067 | D 934 | H 671 mm

B 1.067 | D 934 | H 931 mm

B 1.067 | D 934 | H 671 mm

Condensatiekappen
UltraVent, UltraVent Plus en afzuigkap voor apparaten met een 
linksdraaiende deur op aanvraag!

UltraVent
Door de condensatietechnologie van de UltraVent 
wordt vrijkomend stoom geabsorbeerd en 
afgevoerd. Een extra buitenaansluiting resp. 
uitbreiding van een bestaande luchtafvoer is 
voor deze kap niet noodzakelijk. De installatie is 
eenvoudig en zelfs achteraf mogelijk.

Elektrisch Nr.: 60.72.325

UltraVent Plus
Als aanvulling op de condensatietechnologie van 
de UltraVent is de UltraVent Plus met een speciale 
filtertechniek uitgerust. Zo worden zowel wasem 
als walm, die bij het grillen en braden ontstaan, 
voorkomen. De apparaten van RATIONAL kunnen 
zo ook op kritische plaatsen, zoals bijv. aan de 
voorkant geïnstalleerd worden. 

Elektrisch Nr.: 60.72.204

Afzuigkap
Wasem wordt automatisch bij het openen 
van de deur van de ovenruimte ondersteund 
door een ventilator afgezogen (zonder 
condensatietechniek). De installatie is eenvoudig 
en zelfs achteraf mogelijk. Een buitenaansluiting is 
noodzakelijk. 

Elektrisch Nr.: 60.72.318

Elektrische aansluiting 
1 NAC 230V 

B 1.076 | D 1.427 | H 450 mm

Elektrische aansluiting 
1 NAC 230V 

B 1.076 | D 1.427 | H 628 mm

Elektrische aansluiting 
1 NAC 230V 

B 1.076 | D 1.427 | H 445 mm

.gniretaC II GU tsakredno nee tem eitanibmoc ni tkiurbeg ne dletsegpo nedrow tein negom sulP tneVartlU ne tneVartlU  *

€ 6.327

€ 8.038

€ 5.029
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Verrijdbare inrijwagens
De verrijdbare inrijwagens van hoogwaardig roestvrij staal voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen en zijn optimaal op RATIONAL apparaten 
afgestemd. De ergonomische constructie laat het snelle beladen en 
uitladen toe. Door de zeer grote, qua loop rustige en hygiënische 
tandemzwenkwieltjes (CNS) maakt de bijkomende transportwagen een 
veilig transport van de gerechten in de keuken mogelijk.

Verrijdbare bordeninrijwagens
Met de verrijdbare bordeninrijwagens kunnen 
maximaal 52 kant-en-klaar gegarneerde borden 
(maximaal 31 cm diameter) met Finishing ® 
afgewerkt worden.

Type 62, 34 borden Nr.: 60.62.017
Type 62, 24 borden Nr.: 60.62.061
Type 102, 52 borden Nr.: 60.12.022
Type 102, 42 borden Nr.: 60.12.062

Verrijdbare inrijwagens
Voor het snel en comfortabel vullen en uitladen 
van het RATIONAL apparaat. Bruikbaar uitsluitend 
in combinatie met de bodemraamwerk. 

Type 62

Standaard Nr.: 60.62.003
5 niveaus (80 mm) Nr.: 60.62.049

Type 102
Standaard Nr.: 60.12.011
8 niveaus (80 mm) Nr.: 60.12.055

Bodemraamwerk voor inrijwagens
Het bodemraamwerk is bij het gebruik van een 
verrijdbaar ovenrek noodzakelijk. 

Standaard Nr.: 60.62.094

Transportwagen
De transportwagen is de perfecte aanvulling 
op de verrijdbare inrijwagen. Hij maakt het 
beladen en uitladen ook buiten het RATIONAL 
apparaat mogelijk, net als een veilig transport. De 
standaarduitvoering is optimaal op de hoogte van 
de RATIONAL onderstellen en kasten afgestemd. 
De in hoogte verstelbare transportwagen is 
geschikt voor werktafels, verhoogde RATIONAL 
onderstellen en tevens Combi-Duo’s.

Standaard Nr.: 60.60.678
In hoogte verstelbaar Nr.: 60.70.160

Standaard 
B 747 | D 980 | H 989 mm
In hoogte verstelbaar
B 747 | D 1.095 | 
H 950 - 1.330 mm

Een ruime keuze aan gastronorm- en speciale accessoires vindt u op de pagina’s 32-36.
De bijbehorende accessoires voor de installatie van RATIONAL apparaten vindt u op pagina 38.

Geleidersystemen
De meest diverse modellen met verschillende railafstanden en afmetingen 
maken hen flexibel qua gebruik. De stabiele modellen van hoogwaardig 
roestvrij staal voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Geleidersystemen
Type 62

6 niveaus (68 mm) Nr.: 60.62.099
5 niveaus (85 mm) Nr.: 60.62.108

Type 102

10 niveaus (68 mm) Nr.: 60.12.115
8 niveaus (85 mm) Nr.: 60.12.120

Trekonderbreker met geluiddemper 
(enkel voor gasapparatuur)
Om afvoergassen via een buis af te kunnen voeren 
(diameter afvoergasbuis 180 mm).

Type 62 Nr.: 70.00.768
Type 102 Nr.: 70.00.769

€ 1.433
€ 1.433

€ 557
€ 557

€ 594
€ 594

p.o.a.
€ 931

€ 1.433

€ 1.055

€ 1.433

p.o.a.

€ 1.158

€ 292

€ 1.471
€ 2.336

p.o.a.
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Calculatievoorbeeld

Capaciteit
verrijdbaar bordenrek

Grootte evenement 
(personen)

Verrijdbaar 
bordenrek 
Thermocover

Inschuifrail Transport-
wagen 

Maximale hoogte 
borden in mm

Maximale hoogte 
gerechten in mm

15 / 20 borden* met 
SelfCookingCenter® 61

15 / 20 1 1 1 32 / 25 70	/	53
30 / 40 2 1 2 32 / 25 70	/	53
45 / 60 3 1 3 32 / 25 70	/	53

26 / 32 borden* met 
SelfCookingCenter® 101

52 / 64 2 1 2 32 / 25 70	/	53
78	/	96 3 1 3 32 / 25 70	/	53
104 / 128 4 1 4 32 / 25 70	/	53

24 / 34 borden* met 
SelfCookingCenter® 62

24 / 34 1 1 1 40 / 32 80 / 61
48 / 68 2 1 2 40 / 32 80 / 61
72	/	102 3 1 3 40 / 32 80 / 61

42 / 52 borden* met 
SelfCookingCenter® 102

84 / 104 2 1 2 40 / 32 80 / 61
126 / 156 3 1 3 40 / 32 80 / 61
168 / 208 4 1 4 40 / 32 80 / 61

50 / 60 borden* met 
SelfCookingCenter® 201

100 / 120 2 – – 32 / 25 70	/	53
150 / 180 3 – – 32 / 25 70	/	53
200 / 240 4 – – 32 / 25 70	/	53

84 / 100 / 120 borden* met 
SelfCookingCenter® 202

168 / 200 / 240 2 – – 40 / 32 / 25 80 / 66 / 53
252 / 300 / 360 3 – – 40 / 32 / 25 80 / 66 / 53
336 / 400 / 480 4 – – 40 / 32 / 25 80 / 66 / 53

*Afmeting borden tot max. 31 cm diameter

Finishing® is de nieuwe dimensie in de toebereiding van gerechten. 
Ook grote buffetten zijn moeiteloos te organiseren.
Of het nu 20 maaltijden betreft, of een paar duizend, met Finishing® bereidt u ze zonder stress en 
exact op tijd. De vooraf reeds bereide gerechten worden koud op borden voorbereid en in de speciale 
verrijdbare bordenrekken opgesteld. Pas kort voor het serveren worden de gerechten binnen een paar 
minuten in het RATIONAL apparaat afgerond. Dit zorgt voor de nodige flexibiliteit om kalm te kunnen 
reageren	op	de	typerende	veranderingen	van	het	tijdschema	bij	evenementen.	
Dankzij het smalle ontwerp en de grote, soepel lopende tandem-zwenkwielen is een gemakkelijk 
transport	gegarandeerd.	Met	de	RATIONAL	Thermocover	kunt	u	de	warme	gerechten	nog	max.	20	
minuten laten staan. Genoeg tijd dus voor Finishing® van andere bordenrekken, inclusief hun transport 
en het serveren.

Finishing®-systemen voor buffetten.
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Type 201 en type 202

Condensatiekappen Bijkomende accessoires

UltraVent
Beschrijving zie pagina 24
Elektrische aansluiting 1 NAC 230V 
B 886 | D 1.226 | H 450 mm

Type 201, elektrisch Nr.: 60.72.326 € 6.327
p.o.a.

€ 8.038

Type 202, elektrisch Nr.: 60.74.067

UltraVent Plus
Beschrijving zie pagina 24
Elektrische aansluiting 1 NAC  230V 
B 886 | D 1.226 | H 628 mm

Type 201, elektrisch Nr.: 60.72.205

Verrijdbare inrijwagens
De verrijdbare inrijwagens van hoogwaardig roestvrij staal voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen en zijn optimaal op RATIONAL apparaten 
afgestemd. De geringe inschuifhoogte van max. 1,60 m maakt het snel en 
ergonomisch beladen en uitladen mogelijk. Het meest eenvoudig mogelijke 
transport van de gerechten wordt door de zeer grote, soepel lopende en 
hygiënische tandemzwenkwieltjes (CNS) gerealiseerd.

Verrijdbare bordeninrijwagens
Met de verrijdbare inrijwagens kunnen 
maximaal 120 kant-en-klaar gegarneerde borden 
(maximaal 31 cm diameter) met Finishing ® 
afgewerkt worden.

Type 201, 60 borden Nr.: 60.21.099
Type 201, 50 borden Nr.: 60.21.104
Type 202, 84 borden Nr.: 60.22.182
Type 202, 100 borden Nr.: 60.22.109
Type 202, 120 borden Nr.: 60.22.108

Verrijdbare inrijwagens
Voor het snel en comfortabel vullen en uitladen 
van het RATIONAL apparaat. 
Type 201

Standaard 20 niveaus Nr.: 60.21.054
15 niveaus (84 mm) Nr.: 60.21.156
16 niveaus (80 mm) Nr.: 60.21.172
17 niveaus (74 mm) Nr.: 60.21.174
Bakkersnorm Nr.: 60.21.222

Type 202
Standaard 20 niveaus Nr.: 60.22.086
15 niveaus (84 mm) Nr.: 60.22.153
16 niveaus (80 mm) Nr.: 60.22.160
17 niveaus (74 mm) Nr.: 60.22.162

Vetafvoerset voor verrijdbare 
ovenrekken
Uitsluitend in combinatie met geïntegreerde 
vetafvoer

Type 201 Nr.: 60.73.040
Type 202 Nr.: 60.73.041

Een ruime keuze aan gastronorm- en speciale accessoires vindt u op de pagina’s 32-36.
De bijbehorende accessoires voor de installatie van RATIONAL apparaten vindt u op pagina 38.
*  Beperkt afzuig- en condensatievermogen.

Handgreephouder voor verrijdbare 
ovenrekken
(standaard meegeleverd bij de apparaten)
De handgreep van het verrijdbare ovenrek 
zit daardoor op een vaste plek en is binnen 
handbereik.

Type 201 en 202 Nr.: 60.72.378

Trekonderbreker met geluiddemper 
(enkel voor gasapparatuur)
Om afvoergassen via een buis af te kunnen voeren 
(diameter afvoergasbuis 180 mm).

Type 201 Nr.: 70.00.770
Type 202 Nr.: 70.00.771

Oprijplaat
Met de oprijplaat kunnen hellingen (maximaal 
3%) in de keukenvloer gecompenseerd worden. 
Zodoende wordt het stootvrije inschuiven van het 
verrijdbare ovenrek in het RATIONAL apparaat 
verzekerd.

Type 201 Nr.: 60.21.080
Type 202 Nr.: 60.22.181

Apparaatverhoging
De ruimte onder het RATIONAL apparaat wordt 
70 mm verhoogd. Uitsluitend in combinatie met 
verhoging van een verrijdbaar ovenrek.

Type 201 en 202 Nr.: 9650.0107

Inrijwagen verhogingsset
Uitsluitend in combinatie met verhoging van het 
apparaat.

Type 201 Nr.: 60.21.184
Type 202 Nr.: 60.22.184

70mm
2 3/4''

B 522 | D 809 | H 1.718 mm

B 772 | D 1.016 | H 1.718 mm

€ 3.218
€ 3.218
€ 3.997
€ 3.997
€ 3.997

€ 2.699
€ 2.595
€ 2.595
€ 2.595
€ 3.281

Industrie Nr.: 90.21.054 € 2.803

€ 3.023
€ 3.023
€ 2.907
€ 3.023

p.o.a.
p.o.a.

p.o.a.

€ 406

€ 1.720
€ 1.996

€ 333

€ 644
€ 865

€ 406
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Calculatievoorbeeld

Capaciteit
verrijdbaar bordenrek

Grootte evenement 
(personen)

Verrijdbaar 
bordenrek 
Thermocover

Inschuifrail Transport-
wagen 

Maximale hoogte 
borden in mm

Maximale hoogte 
gerechten in mm

15 / 20 borden* met 
SelfCookingCenter® 61

15 / 20 1 1 1 32 / 25 70	/	53
30 / 40 2 1 2 32 / 25 70	/	53
45 / 60 3 1 3 32 / 25 70	/	53

26 / 32 borden* met 
SelfCookingCenter® 101

52 / 64 2 1 2 32 / 25 70	/	53
78	/	96 3 1 3 32 / 25 70	/	53
104 / 128 4 1 4 32 / 25 70	/	53

24 / 34 borden* met 
SelfCookingCenter® 62

24 / 34 1 1 1 40 / 32 80 / 61
48 / 68 2 1 2 40 / 32 80 / 61
72	/	102 3 1 3 40 / 32 80 / 61

42 / 52 borden* met 
SelfCookingCenter® 102

84 / 104 2 1 2 40 / 32 80 / 61
126 / 156 3 1 3 40 / 32 80 / 61
168 / 208 4 1 4 40 / 32 80 / 61

50 / 60 borden* met 
SelfCookingCenter® 201

100 / 120 2 – – 32 / 25 70	/	53
150 / 180 3 – – 32 / 25 70	/	53
200 / 240 4 – – 32 / 25 70	/	53

84 / 100 / 120 borden* met 
SelfCookingCenter® 202

168 / 200 / 240 2 – – 40 / 32 / 25 80 / 66 / 53
252 / 300 / 360 3 – – 40 / 32 / 25 80 / 66 / 53
336 / 400 / 480 4 – – 40 / 32 / 25 80 / 66 / 53

*Afmeting borden tot max. 31 cm diameter

Finishing® is de nieuwe dimensie in de toebereiding van gerechten. 
Ook grote buffetten zijn moeiteloos te organiseren.
Of het nu 20 maaltijden betreft, of een paar duizend, met Finishing® bereidt u ze zonder stress en 
exact op tijd. De vooraf reeds bereide gerechten worden koud op borden voorbereid en in de speciale 
verrijdbare bordenrekken opgesteld. Pas kort voor het serveren worden de gerechten binnen een paar 
minuten in het RATIONAL apparaat afgerond. Dit zorgt voor de nodige flexibiliteit om kalm te kunnen 
reageren	op	de	typerende	veranderingen	van	het	tijdschema	bij	evenementen.	
Dankzij het smalle ontwerp en de grote, soepel lopende tandem-zwenkwielen is een gemakkelijk 
transport	gegarandeerd.	Met	de	RATIONAL	Thermocover	kunt	u	de	warme	gerechten	nog	max.	20	
minuten laten staan. Genoeg tijd dus voor Finishing® van andere bordenrekken, inclusief hun transport 
en het serveren.

Finishing®-systemen voor buffetten.



29

Thermocover voor verrijdbare oven- en bordenrekken
Speciaal isolatiemateriaal zorgt ervoor dat de gerechten na Finishing® nog max. 20 minuten warm kunnen 
blijven staan. Dankzij de eenvoudige magneetsluiting is de Thermocover snel te openen en weer te sluiten. Hij is 
daarnaast gemakkelijk te reinigen en ruimtebesparend op te bergen.

Type 61 Nr.: 6004.1007 € 779
€ 1.017
€ 892
€ 1.038
€ 1.325
€ 1.541

€ 211
€ 292

€ 1.136
€ 1.471
€ 1.828
€ 2.336

€ 3.064
€ 4.101

€ 1.127
€ 1.675

Type 101 Nr.: 6004.1009
Type 62 Nr.: 6004.1016
Type 102 Nr.: 6004.1014
Type 201 Nr.: 6004.1011
Type 202 Nr.: 6004.1012
Combi-Duo 61/101 beneden Nr.: 60.70.856
Combi-Duo 62/102 beneden  Nr.: 60.70.884  

Bodemraamwerk voor inrijwagen
Voor het gebruik van verrijdbare inrijwagens bij de RATIONAL apparaten type 61, 62, 101 en 102 is een 
bodemraamwerk nodig.

Type 61, 101 Nr.: 60.61.226
Type 62, 102  Nr.: 60.62.094  

Transportwagen voor verrijdbare inrijwagen
Met hun hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid zijn de RATIONAL transportwagens optimaal geschikt om 
inrijwagens gemakkelijk te vullen en leeg te ruimen.

Type 61, 101 Standaard, hoogte 989 mm Nr.: 60.60.020
Type 62, 102 Standaard, hoogte 989 mm Nr.: 60.60.678
Type 61, 101 In hoogte verstelbaar 950–1.330 mm Nr.: 60.60.188
Type 62, 102 In hoogte verstelbaar 950–1.330 mm Nr.: 60.70.160  

Transportwagen met Thermocover voor Combi-Duo
De combinatie van een in hoogte verstelbare transportwagen en de Thermocover beneden is speciaal ontwikkeld 
voor Finishing® met RATIONAL Combi-Duo apparaten. U hoeft alleen nog maar de bijpassende verrijdbare 
bodeminrijwagen te kiezen en de Thermocover voor het bovenste apparaat om uw eigen Finishing® concept 
compleet af te ronden.

Type 61/101 Nr.: 60.70.920
Type 62/102 Nr.: 60.70.918
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Finishing®-systemen voor buffetten, type 61, 101, 62 en 102 bestaand uit:
Verrijdbare bordeninrijwagens, Thermocovers en transportwagens (enkel in combinatie met de bodemraamwerk  
voor verrijdbare oveninrijwagens, zie pagina 23 en 25).

Type 61 20 borden Nr.: 60.70.400 € 2.352
€ 2.611
€ 2.611
€ 3.335
€ 3.598
p.o.a.

€ 4.110
€ 4.110
p.o.a.
€ 5.289
p.o.a.

Type 101 32 borden Nr.: 60.70.401
26 borden Nr.: 60.70.801

Type 62 34 borden Nr.: 60.70.402
Type 102 50 borden Nr.: 60.70.403

42 borden Nr.: 60.74.064

Finishing®-systemen voor buffetten, type 201 en 202 bestaand uit:
Verrijdbare bordeninrijwagens en Thermocovers.

Type 201 60 borden Nr.: 60.70.404
50 borden Nr.: 60.70.802

Type 202 120 borden Nr.: 60.74.065
100 borden Nr.: 60.70.405
84 borden Nr.: 60.74.066

Verrijdbaar bordenrek (borden tot max. Ø 310 mm)
Op een verrijdbaar bordenrek kunnen max. 120 borden tegelijkertijd met Finishing® worden afgerond. Het 
bordenrek is rondom vrij toegankelijk en heeft een geringe hoogte. Hierdoor is het mogelijk de borden snel en 
ergonomisch in en weer uit te laden. Het smalle ontwerp en de grote, soepel lopende zwenkwielen zorgen zelfs 
bij een oneffen ondergrond voor eenvoudig vervoer.

Aantal borden max. hoogte borden max. hoogte 
gerechten

Type 61 20 borden 25 mm 53 mm Nr.: 60.61.047
15 borden 32 mm 70 mm Nr.: 60.61.128

Type 101 32 borden 25 mm 53 mm Nr.: 60.11.030
26 borden 32 mm 70 mm Nr.: 60.11.149

Type 62 34 borden 32 mm 61 mm Nr.: 60.62.017
24 borden 40 mm 80 mm Nr.: 60.62.061

Type 102 52 borden 32 mm 63 mm Nr.: 60.12.022
42 borden 40 mm 82 mm Nr.: 60.12.062

Type 201 60 borden 25 mm 53 mm Nr.: 60.21.099
50 borden 32 mm 70 mm Nr.: 60.21.104

Type 202 84 borden 40 mm 80 mm Nr.: 60.22.182
100 borden 32 mm 66 mm Nr.: 60.22.109
120 borden 25 mm 53 mm Nr.: 60.22.108

Type 61, 101, 62 en 102: bodemraamwerk aanbrengen!

Finishing®-systeem

€ 1.055
€ 1.035
€ 1.109
€ 1.151
€ 1.433
€ 1.414
€ 1.433
€ 1.594
€ 3.218
€ 3.224
€ 3.981
€ 3.981
€ 3.997
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Thermocover voor verrijdbare oven- en bordenrekken
Speciaal isolatiemateriaal zorgt ervoor dat de gerechten na Finishing® nog max. 20 minuten warm kunnen 
blijven staan. Dankzij de eenvoudige magneetsluiting is de Thermocover snel te openen en weer te sluiten. Hij is 
daarnaast gemakkelijk te reinigen en ruimtebesparend op te bergen.

Type 61 Nr.: 6004.1007 € 779
€ 1.017
€ 892
€ 1.038
€ 1.325
€ 1.541

€ 211
€ 292

€ 1.136
€ 1.471
€ 1.828
€ 2.336

€ 3.064
€ 4.101

€ 1.127
€ 1.675

Type 101 Nr.: 6004.1009
Type 62 Nr.: 6004.1016
Type 102 Nr.: 6004.1014
Type 201 Nr.: 6004.1011
Type 202 Nr.: 6004.1012
Combi-Duo 61/101 beneden Nr.: 60.70.856
Combi-Duo 62/102 beneden  Nr.: 60.70.884  

Bodemraamwerk voor inrijwagen
Voor het gebruik van verrijdbare inrijwagens bij de RATIONAL apparaten type 61, 62, 101 en 102 is een 
bodemraamwerk nodig.

Type 61, 101 Nr.: 60.61.226
Type 62, 102  Nr.: 60.62.094  

Transportwagen voor verrijdbare inrijwagen
Met hun hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid zijn de RATIONAL transportwagens optimaal geschikt om 
inrijwagens gemakkelijk te vullen en leeg te ruimen.

Type 61, 101 Standaard, hoogte 989 mm Nr.: 60.60.020
Type 62, 102 Standaard, hoogte 989 mm Nr.: 60.60.678
Type 61, 101 In hoogte verstelbaar 950–1.330 mm Nr.: 60.60.188
Type 62, 102 In hoogte verstelbaar 950–1.330 mm Nr.: 60.70.160  

Transportwagen met Thermocover voor Combi-Duo
De combinatie van een in hoogte verstelbare transportwagen en de Thermocover beneden is speciaal ontwikkeld 
voor Finishing® met RATIONAL Combi-Duo apparaten. U hoeft alleen nog maar de bijpassende verrijdbare 
bodeminrijwagen te kiezen en de Thermocover voor het bovenste apparaat om uw eigen Finishing® concept 
compleet af te ronden.

Type 61/101 Nr.: 60.70.920
Type 62/102 Nr.: 60.70.918
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Krokante, sappige pizza
Overtuig uw gasten met ovenverse pizza uit het SelfCookingCenter®. Het maakt niet uit of de pizza naar Italiaanse of Amerikaanse stijl moet zijn, vers of uit 
de diepvries, groot of klein – met de speciaal ontworpen accessoires lukt de pizza altijd precies zoals u het wilt: aan de bovenzijde sappig met een heerlijk 
krokante bodem.
Het SelfCookingCenter® verwarmt binnen 10 minuten tot 300°C. Permanent verwarmen zoals bij gewone pizzaovens is daardoor niet meer nodig. Dat 
bespaart energie en tijd.

Bakplaten geperforeerd, braad- en bakplaten
De aluminium bakplaten van RATIONAL onderscheiden zich vooral omdat ze over perfecte anti-
aanbakeigenschappen beschikken, extreem solide zijn en lang meegaan. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt 
het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C.
Bakplaten (geperforeerd)

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 9015.1103 € 51
€ 71

€ 77
€ 111

€ 97
€ 192

Bakkersnorm (400 x 600 mm) Nr.: 6015.1000

Braad- en bakplaten (niet geperforeerd)

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 9013.1103
Bakkersnorm (400 x 600 mm) Nr.: 6013.1003

Muffin- en timbaalvormen
De muffin- en timbaalvormen zijn vervaardigd van uiterst flexibel materiaal. Ze zijn ideaal voor de bereiding van 
bijv. groenteflans, vistimbalen, broodpudding, gepocheerde eieren, diverse desserts en nog veel meer. Inhoud ca. 
100 ml.

300 x 400 mm (voor 1/1 GN) Nr.: 6017.1002
400 x 600 mm (voor 2/1 GN en bakkersnorm) Nr.: 6017.1001

Grill- en pizzaplaat
Met de speciale, uiterst warmtegeleidende grill- en pizzaplaat maakt u verse of convenience pizza's, tarte flambée 
en platbrood als een absolute professional. De achterzijde is geschikt voor het grillen van steaks, groente of vis. 
De grill- en pizzaplaat van RATIONAL onderscheidt zich vooral omdat hij over perfecte anti-aanbakeigenschappen 
beschikt, extreem solide is en lang meegaat. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt het bruiningsproces en is 
uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C.

2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.798
1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 60.70.943
Bakkersnorm (400 x 600 mm) Nr.: 60.71.237  

Geëmailleerde bakken
Geëmailleerde bakken van RATIONAL zijn bij uitstek geschikt voor plaatgebak, sponge en pizza's. De bijzonder 
goede warmtegeleiding zorgt ook aan de onderkant van de bakproducten voor een egale bruining. De hoeken 
van de bakken zijn volledig voorgevormd zodat ook hoekstukken kunnen worden geserveerd.
1/2 GN (325 x 265 mm) 2/3 GN (325 x 354 mm)

20 mm diep Nr.: 6014.1202 20 mm diep Nr.: 6014.2302
40 mm diep Nr.: 6014.1204 40 mm diep Nr.: 6014.2304
60 mm diep Nr.: 6014.1206 60 mm diep Nr.: 6014.2306

1/1 GN (325 x 530 mm) Bakkersnorm (400 x 600 mm)

20 mm diep Nr.: 9014.1102 20 mm diep Nr.: 6014.1002
40 mm diep Nr.: 6014.1104 40 mm diep Nr.: 6014.1004
60 mm diep Nr.: 6014.1106 60 mm diep Nr.: 6014.1006

Patent

€ 67€ 62
€ 73
€ 83

€ 77
€ 93
€ 137

€ 76
€ 93

€ 121
€ 126
€ 150

€ 124
€ 215
€ 220
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Bakkersnorm

Geleidersysteem en verrijdbare inrijwagen voor bakkersnorm (400 x 600 mm)

De geleidersystemen volgens bakkersnorm en de verrijdbare BakingLine ovenrekken zijn voorzien van L-vormige inschuifrekken. Door de grote tussenafstand 
van de rails kan zelfs bij hoge bakproducten de totale capaciteit van het RATIONAL apparaat benut worden. Om te voorkomen dat de bakplaten eruit kunnen 
glijden, lopen de L-rails aan de voorkant iets omhoog.

Geleidersystemen bakkersnorm* (400 x 600 mm)

Type 61 5 niveaus Nr.: 60.61.247 € 416
€ 536

€ 619
p.o.a.

€ 828
€ 946
€ 3.281

€ 1.828

€ 1.991
€ 2.050

€ 1.971
p.o.a.

Type 101 8 niveaus Nr.: 60.11.367

 
Geleidersystemen Combi-Rack* (bakkersnorm 400 x 600 mm met 1/1 GN)

Type 61 4 niveaus Nr.: 60.61.293
Type 101 7 niveaus Nr.: 60.11.407

Inrijwagen bakkersnorm* (400 x 600 mm)

Type 61 5 niveaus Nr.: 60.61.061
Type 101 8 niveaus Nr.: 60.11.148
Type 201 16 niveaus Nr.: 60.21.222

Transportwagen bakkersnorm
De transportwagen is optimaal geschikt voor het vullen en leeg ruimen van het verrijdbare inrijwagen. De 
transportwagen volgens bakkersnorm biedt 9 L-vormige niveaus voor het plaatsen van bakplaten  
400 x 600 mm. Bovendien kunnen de platen dankzij een uitschuifsysteem gemakkelijk in het rek worden 
belegd. 

Type 61/101 9 niveaus Nr.: 60.60.932

Onderstel UG II bakkersnorm
10 paar rails 400 x 600 mm, zijwanden en bovenkant gesloten, achterzijde open.

Standaard Nr.: 60.30.836
Verrijdbaar Nr.: 60.30.837

Onderstel UG II bakkersnorm versie UltraVent (type 61)
18 paar rails 400 x 600 mm, zijwanden en bovenkant gesloten, achterzijde open, verhoogd tot 931 mm.

Standaard Nr.: 60.30.838
Verrijdbaar Nr.: 60.30.845

*  Let erop dat de luchtgeleidingsplaat in de ovenruimte bij de GN-uitvoering anders is dan bij de bakuitvoering 400 x 600 mm. De luchtgeleidingsplaat is als reserveonderdeel verkrijgbaar bij uw servicepartner.

Overtuig uw gasten met heerlijk geurende, verse bakproducten zoals brood, broodjes, taarten, muffins en nog veel meer. De 
speciale accessoires voor het bakken, ook verkrijgbaar volgens de bakkersnorm, maken het mogelijk.
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Krokante, sappige pizza
Overtuig uw gasten met ovenverse pizza uit het SelfCookingCenter®. Het maakt niet uit of de pizza naar Italiaanse of Amerikaanse stijl moet zijn, vers of uit 
de diepvries, groot of klein – met de speciaal ontworpen accessoires lukt de pizza altijd precies zoals u het wilt: aan de bovenzijde sappig met een heerlijk 
krokante bodem.
Het SelfCookingCenter® verwarmt binnen 10 minuten tot 300°C. Permanent verwarmen zoals bij gewone pizzaovens is daardoor niet meer nodig. Dat 
bespaart energie en tijd.

Bakplaten geperforeerd, braad- en bakplaten
De aluminium bakplaten van RATIONAL onderscheiden zich vooral omdat ze over perfecte anti-
aanbakeigenschappen beschikken, extreem solide zijn en lang meegaan. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt 
het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C.
Bakplaten (geperforeerd)

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 9015.1103 € 51
€ 71

€ 77
€ 111

€ 97
€ 192

Bakkersnorm (400 x 600 mm) Nr.: 6015.1000

Braad- en bakplaten (niet geperforeerd)

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 9013.1103
Bakkersnorm (400 x 600 mm) Nr.: 6013.1003

Muffin- en timbaalvormen
De muffin- en timbaalvormen zijn vervaardigd van uiterst flexibel materiaal. Ze zijn ideaal voor de bereiding van 
bijv. groenteflans, vistimbalen, broodpudding, gepocheerde eieren, diverse desserts en nog veel meer. Inhoud ca. 
100 ml.

300 x 400 mm (voor 1/1 GN) Nr.: 6017.1002
400 x 600 mm (voor 2/1 GN en bakkersnorm) Nr.: 6017.1001

Grill- en pizzaplaat
Met de speciale, uiterst warmtegeleidende grill- en pizzaplaat maakt u verse of convenience pizza's, tarte flambée 
en platbrood als een absolute professional. De achterzijde is geschikt voor het grillen van steaks, groente of vis. 
De grill- en pizzaplaat van RATIONAL onderscheidt zich vooral omdat hij over perfecte anti-aanbakeigenschappen 
beschikt, extreem solide is en lang meegaat. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt het bruiningsproces en is 
uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C.

2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.798
1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 60.70.943
Bakkersnorm (400 x 600 mm) Nr.: 60.71.237  

Geëmailleerde bakken
Geëmailleerde bakken van RATIONAL zijn bij uitstek geschikt voor plaatgebak, sponge en pizza's. De bijzonder 
goede warmtegeleiding zorgt ook aan de onderkant van de bakproducten voor een egale bruining. De hoeken 
van de bakken zijn volledig voorgevormd zodat ook hoekstukken kunnen worden geserveerd.
1/2 GN (325 x 265 mm) 2/3 GN (325 x 354 mm)

20 mm diep Nr.: 6014.1202 20 mm diep Nr.: 6014.2302
40 mm diep Nr.: 6014.1204 40 mm diep Nr.: 6014.2304
60 mm diep Nr.: 6014.1206 60 mm diep Nr.: 6014.2306

1/1 GN (325 x 530 mm) Bakkersnorm (400 x 600 mm)

20 mm diep Nr.: 9014.1102 20 mm diep Nr.: 6014.1002
40 mm diep Nr.: 6014.1104 40 mm diep Nr.: 6014.1004
60 mm diep Nr.: 6014.1106 60 mm diep Nr.: 6014.1006

Patent

€ 67€ 62
€ 73
€ 83

€ 77
€ 93
€ 137

€ 76
€ 93

€ 121
€ 126
€ 150

€ 124
€ 215
€ 220
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CombiGrill-rooster
Met het CombiGrill®-rooster krijgt u een perfect grillpatroon op kortgebraden vlees, vis en groente. 
Voorverwarmen wordt overbodig. Het CombiGrill®-rooster is extreem duurzaam. De TriLax® antiaanbaklaag 
ondersteunt het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C.

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 6035.1017 € 179

€ 51

€ 311
p.o.a.
€ 57
€ 68
p.o.a.
p.o.a.

€ 55
€ 76
€ 131

€ 59
€ 78
€ 103

Laadhulp voor CombiGrill-rooster
Met de laadhulp van roestvrij edelstaal wordt het grillen van grote hoeveelheden zeer dunne producten op het 
CombiGrill-rooster veel eenvoudiger.

325 x 618 mm (voor 1/1 GN) Nr.: 60.73.848

Braad- en bakpan
Met de braad- en bakpan kunnen diverse gerechten zoals bijvoorbeeld tortilla, paella, Zwitserse rösti, quiche, 
pannenkoeken, maar ook kleine pizza's, taartjes e.d. binnen een paar minuten worden bereid. De gegolfde bodem 
zorgt voor een gelijkmatige bruining en de TriLax® antiaanbaaklaag voorkomt dat de producten blijven kleven. 
Met het draagblik kunnen ook grote hoeveelheden eenvoudig en veilig afgehandeld worden. De braad- en bakpan 
is verkrijgbaar in 2 maten (ø 16 cm en ø 25 cm).

Set braad- en bakpannen klein (4 stuks, inclusief draagblik) Nr.: 60.73.286
Set braad- en bakpannen groot (2 stuks, inclusief draagblik) Nr.: 60.73.287
Braad- en bakpan klein (ø 16 cm) Nr.: 60.73.271
Braad- en bakpan groot (ø 25 cm) Nr.: 60.73.272
Draagblik voor bak- en braadpan klein Nr.: 60.73.212
Draagblik voor bak- en braadpan groot Nr.: 60.73.216  

Multibaker
De Multibaker is geschikt voor de bereiding van grote hoeveelheden spiegeleieren, omeletten, rösti en tortilla's. 
De speciale antiaanbaklaag zorgt ervoor dat de gerechten niet aan het oppervlak blijven kleven. De TriLax® 
antiaanbaklaag ondersteunt bovendien het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot 
300°C.

1/3 GN (325 x 265 mm) 2 vormen Nr.: 60.73.764
2/3 GN (325 x 354 mm) 5 vormen Nr.: 60.73.646
1/1 GN (325 x 530 mm) 8 vormen Nr.: 60.71.157  

CombiFry®

Dankzij de gepatenteerde CombiFry ® is het voor het eerst mogelijk grote hoeveelheden voorgefituurde 
producten te bereiden. De kosten voor inkoop, opslag en ook afvoer van vet vervallen volledig.

1/2 GN (325 x 265 mm) Nr.: 9019.1250
2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.619  
1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 9019.1150  

Haantje- en eenden-superspike
De verticale plaatsing van de haantjes en eenden zorgt voor zeer mals borstvlees en een knapperig en gelijkmatig 
gebruind vel.

Haantje-superspike
Max. 
gewicht

XS
6 ⅔ 61 101 62 102 201 202

Capaciteit H4, 1/2 GN 1.300 g 4 16 24 – – 48 – Nr.: 6035.1015
Capaciteit H6, 1/1 GN 1.800 g – 12 18 24 36 36 72 Nr.: 6035.1016
Capaciteit H8, 1/1 GN 1.300 g – 16 24 32 48 48 96 Nr.: 6035.1006
Capaciteit H10, 1/1 GN 950 g – 20 30 40 60 60 120 Nr.: 6035.1010
Capaciteit H12* 950 g – 24 36 – – – – Nr.: 6035.1011

Eenden-superspike
Max. 
gewicht

XS
6 ⅔ 61 101 62 102 201 202

Capaciteit 8: 1/1 GN 2.200 g – 8 16 16 32 32 64 Nr.: 6035.1009

* uitsluitend in combinatie met grillsysteem inhangrek of grillsysteem verrijdbaar ovenrek.

Patent

Patent

€ 57
€ 79
€ 79
€ 79
€ 96

€ 132
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Pas als u gebruik maakt van de originele RATIONAL accessoires, kunt u onbeperkt profiteren van het gebruik van RATIONAL apparaten. Alleen zo worden zelfs 
speciale toepassingen een succes, zoals het bereiden van voorgefrituurde producten, het grillen van kip en eend en het klaarmaken van hele lamsbouten of 
een speenvarken. Zelfs schnitzels en steaks kunt u bereiden zonder dat u ze steeds hoeft te keren. Originele RATIONAL accessoires zijn speciaal afgestemd op 
apparaten van RATIONAL. Ze zijn uiterst duurzaam en daardoor uitstekend geschikt voor het dagelijkse, intensieve gebruik in een professionele keuken.

RATIONAL speciale accessoires

Bakplaten geperforeerd, braad- en bakplaten
De aluminium bakplaten van RATIONAL onderscheiden zich vooral omdat ze over perfecte anti-
aanbakeigenschappen beschikken, extreem solide zijn en lang meegaan. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt 
het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C.
Bakplaten (geperforeerd)

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 9015.1103 € 51
€ 67
€ 71

€ 49
€ 77
€ 92
€ 111

€ 97
€ 111
€ 207

€ 215

€ 124
€ 215
€ 220

2/1 GN (650 x 530 mm) Nr.: 6015.2103
Bakkersnorm (400 x 600 mm) Nr.: 6015.1000

Braad- en bakplaten (niet geperforeerd)

2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.671
1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 9013.1103
2/1 GN (650 x 530 mm) Nr.: 6013.2103
Bakkersnorm (400 x 600 mm) Nr.: 6013.1003  

Grillrooster met ruitjes- en streeppatroon (crisscross)
Dankzij de innovatieve constructie en coating kunt u zonder voorverwarmen bij dit grillrooster met een ruitjes- en 
streeppatroon gebruikmaken van één rooster dat voorzien is van twee verschillende grillpatronen. Al naargelang 
welke kant u gebruikt, ontstaan door het ruitjes- en streeppatroon de klassieke grillstrepen of het populaire, 
origineel Amerikaanse steakhousepatroon op uw producten. Het grillrooster met ruitjes- en streeppatroon 
is uiterst solide en gaat lang mee. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt het bruiningsproces en is uitermate 
geschikt voor temperaturen tot 300°C.

1/2 GN (325 x 265 mm) Nr.: 60.73.802
2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.801
1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 60.73.314  

Grill- en braadplaat
Met de multifunctioneel bruikbare grill- en braadplaat krijgt u een perfect, diagonaal grillpatroon op kort 
gebraden gerechten, vis en groente. Door de rondom lopende rand aan de achterzijde is hij bij uitstek geschikt 
voor het braden van levensmiddelen die veel vet of vocht verliezen (bijv. ham). De grill- en braadplaat is 
uiterst duurzaam. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor 
temperaturen tot 300°C.

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 60.71.617  

Grill- en pizzaplaat
Met de speciale, uiterst warmtegeleidende grill- en pizzaplaat maakt u verse of convenience pizza's, tarte flambée 
en platbrood als een absolute professional. De achterzijde is geschikt voor het grillen van steaks, groente of vis. 
De grill- en pizzaplaat van RATIONAL onderscheidt zich vooral omdat hij over perfecte anti-aanbakeigenschappen 
beschikt, extreem solide is en lang meegaat. De TriLax® antiaanbaklaag ondersteunt het bruiningsproces en is 
uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C.

2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.798
1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 60.70.943
Bakkersnorm (400 x 600 mm) Nr.: 60.71.237  

Patent
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CombiGrill-rooster
Met het CombiGrill®-rooster krijgt u een perfect grillpatroon op kortgebraden vlees, vis en groente. 
Voorverwarmen wordt overbodig. Het CombiGrill®-rooster is extreem duurzaam. De TriLax® antiaanbaklaag 
ondersteunt het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C.

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 6035.1017 € 179

€ 51

€ 311
p.o.a.
€ 57
€ 68
p.o.a.
p.o.a.

€ 55
€ 76
€ 131

€ 59
€ 78
€ 103

Laadhulp voor CombiGrill-rooster
Met de laadhulp van roestvrij edelstaal wordt het grillen van grote hoeveelheden zeer dunne producten op het 
CombiGrill-rooster veel eenvoudiger.

325 x 618 mm (voor 1/1 GN) Nr.: 60.73.848

Braad- en bakpan
Met de braad- en bakpan kunnen diverse gerechten zoals bijvoorbeeld tortilla, paella, Zwitserse rösti, quiche, 
pannenkoeken, maar ook kleine pizza's, taartjes e.d. binnen een paar minuten worden bereid. De gegolfde bodem 
zorgt voor een gelijkmatige bruining en de TriLax® antiaanbaaklaag voorkomt dat de producten blijven kleven. 
Met het draagblik kunnen ook grote hoeveelheden eenvoudig en veilig afgehandeld worden. De braad- en bakpan 
is verkrijgbaar in 2 maten (ø 16 cm en ø 25 cm).

Set braad- en bakpannen klein (4 stuks, inclusief draagblik) Nr.: 60.73.286
Set braad- en bakpannen groot (2 stuks, inclusief draagblik) Nr.: 60.73.287
Braad- en bakpan klein (ø 16 cm) Nr.: 60.73.271
Braad- en bakpan groot (ø 25 cm) Nr.: 60.73.272
Draagblik voor bak- en braadpan klein Nr.: 60.73.212
Draagblik voor bak- en braadpan groot Nr.: 60.73.216

Multibaker
De Multibaker is geschikt voor de bereiding van grote hoeveelheden spiegeleieren, omeletten, rösti en tortilla's. 
De speciale antiaanbaklaag zorgt ervoor dat de gerechten niet aan het oppervlak blijven kleven. De TriLax® 
antiaanbaklaag ondersteunt bovendien het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot 
300°C.

1/3 GN (325 x 265 mm) 2 vormen Nr.: 60.73.764
2/3 GN (325 x 354 mm) 5 vormen Nr.: 60.73.646
1/1 GN (325 x 530 mm) 8 vormen Nr.: 60.71.157  

CombiFry®

Dankzij de gepatenteerde CombiFry ® is het voor het eerst mogelijk grote hoeveelheden voorgefituurde 
producten te bereiden. De kosten voor inkoop, opslag en ook afvoer van vet vervallen volledig.

1/2 GN (325 x 265 mm) Nr.: 9019.1250
2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 60.73.619  
1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 9019.1150  

Haantje- en eenden-superspike
De verticale plaatsing van de haantjes en eenden zorgt voor zeer mals borstvlees en een knapperig en gelijkmatig 
gebruind vel.

Haantje-superspike
Max. 
gewicht

XS
6 ⅔ 61 101 62 102 201 202

Capaciteit H4, 1/2 GN 1.300 g 4 16 24 – – 48 – Nr.: 6035.1015
Capaciteit H6, 1/1 GN 1.800 g – 12 18 24 36 36 72 Nr.: 6035.1016
Capaciteit H8, 1/1 GN 1.300 g – 16 24 32 48 48 96 Nr.: 6035.1006
Capaciteit H10, 1/1 GN 950 g – 20 30 40 60 60 120 Nr.: 6035.1010
Capaciteit H12* 950 g – 24 36 – – – – Nr.: 6035.1011

Eenden-superspike
Max. 
gewicht

XS
6 ⅔ 61 101 62 102 201 202

Capaciteit 8: 1/1 GN 2.200 g – 8 16 16 32 32 64 Nr.: 6035.1009

* uitsluitend in combinatie met grillsysteem inhangrek of grillsysteem verrijdbaar ovenrek.

Patent

Patent

€ 57
€ 79
€ 79
€ 79
€ 96

€ 132



34

Spare Rib-rooster
Dankzij de  verticale plaatsing van de spare ribs op het Spare Rib-rooster kunnen spare ribs met een optimaal 
gebruik van de capaciteit perfect – ook 's nachts – mals worden voorbereid.
1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 6035.1018 € 155

€ 155

p.o.a.
p.o.a.
€ 132
€ 142
€ 46
€ 53

€ 97
€ 192

p.o.a.
p.o.a.
p.o.a.

Potato Baker
Met de unieke Potato Baker van RATIONAL bereidt u ovenaardappels of maïskolven zonder aluminiumfolie en 
max. 50% sneller toe.

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 6035.1019  

Grill- en tandoori-spies
Het grill- en tandoori-spies is ideaal geschikt voor de toebereiding van elk soort gerechten aan het spies. Of 
het nu om stukken vlees en gevogelte, een hele vis of filet gaat, alles wordt perfect met de bijpassende spiesen 
gegrild. Het frame van de spiesen en de spiesen zijn vervaardigd van hoogwaardig edelstaal. Ze zijn extreem 
duurzaam en kunnen gewoon in de vaatwasmachine gereinigd worden.

Frame voor grill- en tandoori-spiesen 1/1 GN Nr.: 60.72.224
Frame voor grill- en tandoori-spiesen 2/1 GN Nr.: 60.72.421
Set 1/1 GN (1 x spiesframe en vijf verschillende vlees-/vispinnen) Nr.: 60.72.414
Set 2/1 GN (1 x spiesframe en vijf verschillende vlees-/vispinnen) Nr.: 60.72.415
3x spies О 5 mm, 530 mm lang Nr.: 60.72.416
3x spies О 8 mm, 530 mm lang Nr.: 60.72.417
3x spies □ 5 mm, 530 mm lang Nr.: 60.72.418
3x spies □ 8 mm, 530 mm lang Nr.: 60.72.419
3x visspies plat 10 mm, 530 mm lang Nr.: 60.72.420

Muffin- en timbaalvormen
De muffin- en timbaalvormen zijn vervaardigd van uiterst flexibel materiaal. Ze zijn ideaal voor de bereiding van 
bijv. groenteflans, vistimbalen, broodpudding, gepocheerde eieren, diverse desserts en nog veel meer. Inhoud ca. 
100 ml.

300 x 400 mm (voor 1/1 GN) Nr.: 6017.1002  
400 x 600 mm (voor 2/1 GN en bakkersnorm) Nr.: 6017.1001

Duurzaam geëmailleerde bakken
Duurzaam geëmailleerde bakken van RATIONAL zijn bij uitstek geschikt voor plaatgebak, sponge en pizza's. De 
bijzonder goede warmtegeleiding zorgt ook aan de onderkant van de bakproducten voor een egale bruining. De 
hoeken van de bakken zijn volledig voorgevormd zodat ook hoekstukken kunnen worden geserveerd.
1/2 GN (325 x 265 mm) 2/3 GN (325 x 354 mm)

20 mm diep Nr.: 6014.1202 20 mm diep Nr.: 6014.2302
40 mm diep Nr.: 6014.1204 40 mm diep Nr.: 6014.2304
60 mm diep Nr.: 6014.1206 60 mm diep Nr.: 6014.2306

1/1 GN (325 x 530 mm) 2/1 GN (650 x 530 mm)

20 mm diep Nr.: 9014.1102 20 mm diep Nr.: 6014.2102
40 mm diep Nr.: 6014.1104 40 mm diep Nr.: 6014.2104
60 mm diep Nr.: 6014.1106 60 mm diep Nr.: 6014.2106

Bakkersnorm (400 x 600 mm)

20 mm diep Nr.: 6014.1002
40 mm diep Nr.: 6014.1004
60 mm diep Nr.: 6014.1006

Patent

RATIONAL speciale accessoires

€ 67€ 62
€ 73
€ 83

€ 77
€ 93
€ 137

€ 121
€ 126
€ 150

€ 76
€ 93

€ 96
€ 103
€ 161
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VarioSmoker

Pizzavorm
Pizzavorm voor verrijdbare bordenrekken: met de RATIONAL pizzavormen bakt u in combinatie met een 
verrijdbaar bordenrek max. 100 convenience pizza's in slechts 10 minuten (max. diameter 280 mm). De 
pizzavormen worden gewoon in het verrijdbare bordenrek geladen en met Finishing® in het RATIONAL apparaat 
krokant afgebakken.

Pizza tot Ø 280 mm Nr.: 60.71.158 € 33

€ 355
€ 666
€ 666
€ 115

€ 514
€ 660

Lam- en speenvarkenspies (1x lam of 1x speenvarken)
Een heel lam of speenvarken kan heel eenvoudig worden bereid.
Gewoon erop schuiven, inhangen en klaar.

Type 101/102/201/202 max. 12 kg (1/1 GN) Nr.: 60.70.819
Type 201 max. 30 kg (1 spies met dragers) Nr.: 6035.1003
Type 202 max. 30 kg (1 spies met dragers)* Nr.: 6035.1002
Optionele spies Nr.: 8710.1065
* Spies voor tweede lam op speenvarken optioneel.

Vetopvangbak met afsluitbare afvoer (inclusief deksel en afvoerslang)
Ideaal voor het opvangen van vet bij het grillen en braden. De vetopvangbak kan met de afsluitbare kogelkraan 
eenvoudig en veilig geleegd worden.

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 8710.1135
2/1 GN (650 x 530 mm) Nr.: 60.70.776  

Zelfs zonder speciale rookoven kan nu iedereen met een RATIONAL-apparaat etenswaren roken. De nieuwe 
VarioSmoker maakt dit mogelijk, nu als accessoire in uw apparaat aan te brengen. Snel, eenvoudig en voordelig.
Geef uw vlees, vis en groente een kruidig, gerookt aroma en onmiskenbare kleuren. Uw producten krijgen zo een 
natuurlijk gerookte smaak die u precies volgens uw eigen smaak kunt bepalen.

VarioSmoker* Nr.: 60.73.008

 teh rood neteom nessagkoor eD .tkiurbeg nedrow meetsysgiuzfa dlekahcsegni nee redno dnetiulstiu ne taarappa teh netiub tein gam rekomSoiraV eD  *
afzuigsysteem uit het gebouw worden geleid!
Afzuigsystemen als bijv. een UltraVent en UltraVent Plus zijn voor het gebruik met een VarioSmoker ongeschikt want de directe aansluiting naar buiten  ker ongeschikt
ontbreekt.

€ 968
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De onderhoudsproducten zijn speciaal afgestemd op de RATIONAL apparaten. Alleen met originele RATIONAL onderhoudsproducten blijft de waarde van uw
investering behouden. De originele RATIONAL onderhoudsproducten staan voor:
› optimale reinigingsresultaten › effectieve bestrijding van verontreiniging en kalk › extreme efficiëntie
› ideaal onderhoud op lange termijn › maximale gebruiksveiligheid › optimale hygiëne voor gezonde gerechten
› minimale kosten voor reiniging en onderhoud

Onderhoudsproducten

RATIONAL reinigingstabs voor alle types SelfCookingCenter®

De door RATIONAL ontwikkelde reinigingstabs met een nieuw complex van intensief werkzame bestanddelen 
garanderen altijd een optimale en effectieve reiniging. Ze zijn uiterst geconcentreerd en leveren daardoor
uitstekende resultaten.

Reinigingstabs, 100 stuks Nr.: 56.00.210 € 107

€ 131

€ 80

€ 79

€ 82

€ 87

€ 82

€ 97
€ 367

€ 49

RATIONAL Care-tabs voor alle types SelfCookingCenter® met CareControl
De krachtige onderhoudsmiddelen bieden een actieve bescherming en verlengen de levensduur van uw
SelfCookingCenter® aanzienlijk. De speciale ontkalkingsmiddelen die in de care-tabs zitten, voorkomen 
kalkaanslag. Optimale gebruiksveiligheid zonder waterontharding en ontkalken is altijd gegarandeerd.

Care-tabs,150 stuks Nr.: 56.00.562

RATIONAL glansspoeltabs voor alle types SelfCookingCenter® met CareControl
De krachtige onderhoudsmiddelen bieden een actieve bescherming en verlengen de levensduur van uw
SelfCookingCenter® aanzienlijk. De ovenruimte wordt hygiënisch schoon en straalt in nieuwe glans.

Glansspoeltabs, 50 stuks Nr.: 56.00.211

RATIONAL antischuimtabs voor alle types SelfCookingCenter®

Antischuimtabs om de vorming van schuim bij een sterk schuimende waterkwaliteit.

Antischuimtabs, 120 stuks Nr.: 56.00.598

Vloeibaar reinigingsmiddel voor alle types CombiMaster® en ClimaPlus Combi®

RATIONAL vloeibaar reinigingsmiddel en -glanspoelmiddel zijn speciaal ontwikkeld in onze laboratoria. Ze 
vormen de perfecte eenheid voor hygiënische reinheid en onderhoud.

Speciale reiniger soft – bij vuil dat ontstaat door kooktoepassingen < 200°C 
niet-bijtend, 10 liter (voor CPC met CleanJet® en voor handmatige reiniging)

Nr.: 9006.0136

Grillreiniger voor hardnekkig vuil, 10 liter (voor CPC met CleanJet® en voor
handmatige reiniging)

Nr.: 9006.0153

Spoelglansmiddel, 10 liter (uitsluitend voor CPC met CleanJet®) Nr.: 9006.0137

Ontkalker, ontkalkingspomp
Voor de effectieve ontkalking van de stoomgenerator. Bevat onderhoudsmiddelen.

Ontkalker, 10 liter Nr.: 6006.0110
Elektrische ontkalkingspomp Nr.: 60.70.409

Handdruk sproeipistool
De handdruk-sproeipistool is vervaardigd van stevig kunststof, is extra licht en solide. Met het ingebouwde 
pompmechanisme zorgt u voor overdruk, zodat u met een druk op de knop de plek die u wilt reinigen kunt 
insproeien. 

Handdruk sproeipistool voor handmatige reiniging Nr.: 6004.0100
€ 100Speciaalreiniger 10L Nr.: 6006.0101
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RATIONAL GN-accessoires

Rooster, edelstaal, roestvrij
2/3 GN (325 x 354 mm) Nr.: 6010.2301 € 30

€ 47
€ 67
€ 60

1/1 GN (325 x 530 mm) Nr.: 9010.1004
2/1 GN (650 x 530 mm) Nr.: 9010.1003
Bakkersnorm (400 x 600 mm) Nr.: 6010.1103

Bakken, edelstaal, roestvrij
1/3 GN (325 x 176 mm) 1/2 GN (325 x 265 mm)

20 mm diep Nr.: 6013.1302 € 22
€ 26
€ 28

€ 26
€ 29
€ 35
€ 45

€ 79
€ 80
€ 96
€ 118

€ 69
€ 75
€ 84

€ 77
€ 90
€ 151

€ 135
€ 158

20 mm diep Nr.: 9013.1202
40 mm diep Nr.: 6013.1304 40 mm diep Nr.: 9013.1204
65 mm diep Nr.: 6013.1306 65 mm diep Nr.: 9013.1206

100 mm diep Nr.: 9013.1210

2/3 GN (325 x 354 mm) 1/1 GN (325 x 530 mm)

20 mm diep Nr.: 6013.2302 20 mm diep Nr.: 9013.1102
40 mm diep Nr.: 6013.2304 40 mm diep Nr.: 9013.1104
65 mm diep Nr.: 6013.2306 65 mm diep Nr.: 9013.1106
100 mm diep Nr.: 6013.2310 100 mm diep Nr.: 9013.1110

2/1 GN (650 x 530 mm)

20 mm diep Nr.: 9013.2102
40 mm diep Nr.: 9013.2104
65 mm diep Nr.: 9013.2106
100 mm diep Nr.: 9013.2110

Bakken geperforeerd, edelstaal, roestvrij
1/2 GN (325 x 265 mm) 2/3 GN (325 x 354 mm)

65 mm diep Nr.: 9015.1206 40 mm diep Nr.: 6015.2304
100 mm diep Nr.: 9015.1210 65 mm diep Nr.: 6015.2306
150 mm diep Nr.: 9015.1215

1/1 GN (325 x 530 mm) 1/1 GN met klapbare handgrepen (325 x 530 mm)

65 mm diep Nr.: 9015.1106 90 mm diep Nr.: 6016.1195
100 mm diep Nr.: 9015.1110 140 mm diep Nr.: 6016.1115
150 mm diep Nr.: 9015.1115

2/1 GN (650 x 530 mm)

65 mm diep Nr.: 6015.2165
100 mm diep Nr.: 6015.2195

De materiaaldikte van de RATIONAL-houders ligt max. 33% boven de standaarddikte. Deze bijzondere eigenschap garandeert optimale stabiliteit, ook bij een 
grote hoeveelheid vulling, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid, zonder scherpe randen. 
Dankzij een optimale perforatie worden de te bereiden etenswaren gelijkmatig en efficiënt gestoomd. Gebruik dit veelzijdige, robuuste en duurzame 
toebehoren voor het stomen van groente of voor uw buffet.

€ 34
€ 40
€ 42
€ 45

€ 41
€ 51
€ 56
€ 66

€ 41
€ 49

€ 147
€ 168
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De onderhoudsproducten zijn speciaal afgestemd op de RATIONAL apparaten. Alleen met originele RATIONAL onderhoudsproducten blijft de waarde van uw 
investering behouden. De originele RATIONAL onderhoudsproducten staan voor:
› optimale reinigingsresultaten › effectieve bestrijding van verontreiniging en kalk › extreme efficiëntie
› ideaal onderhoud op lange termijn › maximale gebruiksveiligheid › optimale hygiëne voor gezonde gerechten
› minimale kosten voor reiniging en onderhoud

Onderhoudsproducten

RATIONAL reinigingstabs voor alle types SelfCookingCenter®

De door RATIONAL ontwikkelde reinigingstabs met een nieuw complex van intensief werkzame bestanddelen 
garanderen altijd een optimale en effectieve reiniging. Ze zijn uiterst geconcentreerd en leveren daardoor 
uitstekende resultaten.

Reinigingstabs, 100 stuks Nr.: 56.00.210 € 107

€ 131

€ 80

€ 79

€ 82

€ 87

€ 82

€ 97
€ 367

€ 49

RATIONAL Care-tabs voor alle types SelfCookingCenter® met CareControl
De krachtige onderhoudsmiddelen bieden een actieve bescherming en verlengen de levensduur van uw 
SelfCookingCenter® aanzienlijk. De speciale ontkalkingsmiddelen die in de care-tabs zitten, voorkomen 
kalkaanslag. Optimale gebruiksveiligheid zonder waterontharding en ontkalken is altijd gegarandeerd.

Care-tabs, 150 stuks Nr.: 56.00.562

RATIONAL glansspoeltabs voor alle types SelfCookingCenter® met CareControl
De krachtige onderhoudsmiddelen bieden een actieve bescherming en verlengen de levensduur van uw 
SelfCookingCenter® aanzienlijk. De ovenruimte wordt hygiënisch schoon en straalt in nieuwe glans.

Glansspoeltabs, 50 stuks Nr.: 56.00.211

RATIONAL antischuimtabs voor alle types SelfCookingCenter®

Antischuimtabs om de vorming van schuim bij een sterk schuimende waterkwaliteit.

Antischuimtabs, 120 stuks Nr.: 56.00.598

Vloeibaar reinigingsmiddel voor alle types CombiMaster® en ClimaPlus Combi®

RATIONAL vloeibaar reinigingsmiddel en -glanspoelmiddel zijn speciaal ontwikkeld in onze laboratoria. Ze 
vormen de perfecte eenheid voor hygiënische reinheid en onderhoud.

Speciale reiniger soft – bij vuil dat ontstaat door kooktoepassingen < 200°C 
niet-bijtend, 10 liter (voor CPC met CleanJet® en voor handmatige reiniging)

Nr.: 9006.0136

Grillreiniger voor hardnekkig vuil, 10 liter (voor CPC met CleanJet® en voor 
handmatige reiniging)

Nr.: 9006.0153

Spoelglansmiddel, 10 liter (uitsluitend voor CPC met CleanJet®) Nr.: 9006.0137

Ontkalker, ontkalkingspomp
Voor de effectieve ontkalking van de stoomgenerator. Bevat onderhoudsmiddelen.

Ontkalker, 10 liter Nr.: 6006.0110
Elektrische ontkalkingspomp Nr.: 60.70.409

Handdruk sproeipistool
De handdruk-sproeipistool is vervaardigd van stevig kunststof, is extra licht en solide. Met het ingebouwde 
pompmechanisme zorgt u voor overdruk, zodat u met een druk op de knop de plek die u wilt reinigen kunt 
insproeien. 

Handdruk sproeipistool voor handmatige reiniging Nr.: 6004.0100
€ 100Speciaalreiniger 10L Nr.: 6006.0101
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KitchenManagement System

Het nieuwe KitchenManagement System biedt u de mogelijkheid om automatisch alle belangrijke HACCP gegevens op te slaan in max. 30 RATIONAL 
apparaten via een netwerk. In enkele seconden creëert u uw eigen kookprogramma's en plaatst u ze in een bibliotheek. U kunt gewoon met één klik op de muis 
de bereidingsprogramma's of nieuwe updates naar alle aangesloten RATIONAL apparaten sturen.  
Het KitchenManagement-systeem is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Russisch en Italiaans.

KitchenManagement System
Softwarepakket nr.: 60.72.660 € 860

€ 49

RATIONAL USB-gegevensopslag
USB-stick voor kookprogramma's en HACCP-data nr.: 42.00.162

De door RATIONAL vervaardigde producten zijn beschermd volgens een of meer van de volgende patenten, gebruiks- of ontwerpmodellen: DE 195 18 004, DE; 197 08 229; DE 197 57 415; DE 199 33 550; DE 100 37 905; DE 10 230 244;  
DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 102 33 340; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004 020 365; EP 786 224; EP 386 862; EP 0 848 924;EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 0 856 
705; EP 1 499 195; EP 1 653 833; EP 1 682 822; US 5,915,372; US 6,299,921; US 6,510,782; US 6,600,288; US 6,752,621;US 6 772 751; US 6,753,027; US 7,048,312;US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,223,943; US 7,232,978; 
US 7,438,240; US 7,409,311; US 8,025,740; US 8,269,151; US 8,147,888; US 8,344,294; US 8,475,857; JP 3916261; JP 1227539; JP3916261B1; JP4598769B2; JP4255912B2; plus aangevraagde patenten
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Installatie

Voor de installatie en ingebruikname van een SelfCookingCenter® of CombiMaster® Plus adviseert RATIONAL dat u een gekwalificeerde vakhandel en/
of servicebedrijf inschakelt. In het kader van de installatie worden alle benodigde aansluitingen vakkundig voorzien (water, stroom, gas, riolering). Bij de 
ingebruikname is de zelftest en de kalibrering van het apparaat inbegrepen. De kosten voor de installatie en ingebruikname door een gekwalificeerd bedrijf 
kunt u bij uw vakhandel aanvragen.

Apparaataansluit-set, XS type 6⅔, type 61-202
Bestaat uit watertoevoerslang (2 m) en afvoerbuizen DN 50.

Nr.: 60.70.464 € 68

€ 297
€ 341
€ 373
€ 427
€ 514
€ 605

€ 328
€ 328
€ 341
€ 292

€ 103

€ 51

p.o.a.

€ 390
€ 784

Hitteschild voor linkse zijwand
De installatie achteraf van het hitteschild laat het toe om stralende hittebronnen (bijvoorbeeld grill) dichtbij de 
linkse zijwand te plaatsen.

Type 61 Nr.: 60.70.390
Type 101 Nr.: 60.70.391
Type 62 Nr.: 60.70.392
Type 102 Nr.: 60.70.393
Type 201 Nr.: 60.70.394
Type 202 Nr.: 60.70.395

Condensonderbreker
Zorgt ervoor dat stoom en andere dampen sneller worden afgevoerd uit de ontluchtingsbuis. Stoom en dampen 
kunnen op die manier doelgericht via een pijpleiding naar een ander afzuigsysteem worden geleid.

XS Type 6 ⅔ (H: 390 mm) Nr.: 60.74.037
Type 61, 101, 62 (H: 460 mm) Nr.: 60.72.591
Type 102 (H: 460 mm) Nr.: 60.72.592
Type 201, 202 (H: 460 mm) Nr.: 60.72.593

Bevestiging voor tafelmodellen, type 61, 101, 62 en 102
Om de RATIONAL apparaten op de onderkast te bevestigen.

Nr.: 60.70.463

Vloerbevestiging voor onderkasten en RATIONAL apparaten type 201 en 202
Wordt meegeleverd met de RATIONAL apparaten type 201 en 202.

Nr.: 8700.0317

Transportwagen voor houders met geïntegreerde vetafvoer (Combi-Duo en staande modellen)
Maakt een veilig vervoer van de gevulde blikken of vaten naar de afvalverwijdering mogelijk. 
(De rvs-kuip is bestanddeel van de geïntegreerde vetafvoer van de Combi-Duo Kit, dan wel optie van het staande model met geïntegreerde vetafvoer).

Nr.: 60.73.309

Wandhouder
Voor ruimtebesparende montage aan een wand (bevestigingsmateriaal niet inbegrepen). 
De bevestiging en het bevestigingsmateriaal moeten in overleg met een architect/statisch specialist en de 
aannemer worden bepaald. 

XS Type 6 ⅔ Nr.: 60.30.968
Type 61 Nr.: 60.70.963

H:
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KitchenManagement System

Het nieuwe KitchenManagement System biedt u de mogelijkheid om automatisch alle belangrijke HACCP gegevens op te slaan in max. 30 RATIONAL 
apparaten via een netwerk. In enkele seconden creëert u uw eigen kookprogramma's en plaatst u ze in een bibliotheek. U kunt gewoon met één klik op de muis 
de bereidingsprogramma's of nieuwe updates naar alle aangesloten RATIONAL apparaten sturen.  
Het KitchenManagement-systeem is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Russisch en Italiaans.

KitchenManagement System
Softwarepakket nr.: 60.72.660 € 860

€ 49

RATIONAL USB-gegevensopslag
USB-stick voor kookprogramma's en HACCP-data nr.: 42.00.162

De door RATIONAL vervaardigde producten zijn beschermd volgens een of meer van de volgende patenten, gebruiks- of ontwerpmodellen: DE 195 18 004, DE; 197 08 229; DE 197 57 415; DE 199 33 550; DE 100 37 905; DE 10 230 244;  
DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 102 33 340; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004 020 365; EP 786 224; EP 386 862; EP 0 848 924;EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 0 856 
705; EP 1 499 195; EP 1 653 833; EP 1 682 822; US 5,915,372; US 6,299,921; US 6,510,782; US 6,600,288; US 6,752,621;US 6 772 751; US 6,753,027; US 7,048,312;US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,223,943; US 7,232,978; 
US 7,438,240; US 7,409,311; US 8,025,740; US 8,269,151; US 8,147,888; US 8,344,294; US 8,475,857; JP 3916261; JP 1227539; JP3916261B1; JP4598769B2; JP4255912B2; plus aangevraagde patenten
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Rational Nederland Grootkeukentechniek B.V.
Twentepoort West 7
7609 RD Almelo

Tel:   +31 546 546 066
Fax: +31 546 546 060

Email: info@rational.nl
www.rational.nl

Rational Belgium
Westpoort 62
2070 Zwijndrecht
Belgium

Tel: +32 (0) 3 760 03 70

Email: info@rational.be
www.rational.be




