
A Combi-pároló

CombiMaster® Plus
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RATIONAL 
A vállalkozás
a szakácsok számára

Vállalat



A lehető legnagyobb haszon az 
ügyfeleink számára: Ez az a cél, 
amit több, mint 35 éve követünk. 
Az első Combi-pároló fejlesztésével 
kezdődött, ami a melegétel készítés 
világát forradalmasította. Azóta 
eltántoríthatatlanul járjuk a 
specializálódás útját és eközben 
kizárólag az ügyfeleink kívánságait 
és szükségleteit tartjuk szem előtt. 
Ezáltal tudjuk ügyfeleink problémáit 
a legjobban - másoknál jobban - 
megoldani.

Ennek oka felfogásunkban is keresendő: Elsősorban nem gépészeti 
szakembereknek, hanem szakácsok problémáira innovatív megoldásokat nyújtó 
segítőknek tartjuk magunkat. Pontosan ez tükröződik fejlesztési munkánkban 
is, melynek során fizikusok, mérnökök, táplálkozástudományi kutatók és 
szakácsok évente körülbelül 25 tonna élelmiszert használnak fel azért, hogy ezt 
az innovációs előnyt tovább építsék, és ügyfeleink számára növeljék készülékeink  
alkalmazásának sokoldalúságát.

Ennek eredményeképpen a CombiMaster® Plus készülékkel méretre szabott 
megoldást nyújtunk, amellyel Ön a konyhai hétköznapok mindennapi 
kihívásait játszva teljesíti. A kiváló ételminőségtől kezdve, a továbbfejlesztett  
nyersáru-felhasználáson és a csekély anyagfelhasználáson át egészen az  
időmegtakarításig a CombiMaster® Plus megszabja a szolgáltatások új mértékét.

Vállalatunk célkitűzése:
Azoknak az embereknek, akik nagy- vagy üzemi 
konyhákban melegétel készítéssel foglalkoznak, a lehető 
leghasznosabb segítséget nyújtsuk.



04
05

Szolgáltatás



A főzéshez precizitásra van szükség. 
Ez a szakácstól éppúgy elvárható, mint 
a főzéshez használt eszközeitől. Az új 
CombiMaster® Plus minden tekintetben 
precízen működik:
Kiérlelt technológiát nyújt és segíti a 
szakács egyéni, kreatív művészetét.

RATIONAL CombiMaster® Plus:
egyedülálló készülék.

Robusztus, könnyen kezelhető és funkciói segítségével bármikor elérhető a 
legjobb minőségű étel, vagyis a ropogós kéreg, a zaftos sült, az intenzív aromák, 
a telített színek, a vitaminok és ásványi anyagok megtartása. Mindezt a pontosan 
szabályozott sütőtérklíma és hőmérséklet, valamint a páratartalom, a légáramlás 
és a főzési idő precíz beállítása teszi lehetővé.

A legfőbb jellemzők

> Végtelen sütési sokszínűség
  A CombiMaster® Plus minden hagyományos főző- és sütőkészülék akár felét 

is helyettesítheti: Ebben grillezhet, süthet pékárut vagy húst, párolhat, 
gőzölhet, posírozhat és még sok más mindent megtehet.

> Egyedülálló sütési teljesítmény
  A CombiMaster® Plus sütési teljesítménye akár 30%-kal nagyobb mennyiség 

berakását is lehetővé tesz. A kiérlelt sütési technológiákkal ez a teljesítmény 
folyamatosan biztosítja a kiváló ételminőséget.

> Optimális sütőtérklíma
  A ClimaPlus® szabályozza a termékspecifikus klímát a sütőtérben, hogy a 

kéreg és a panírozott étel ropogós legyen, a sült pedig zaftos.

> A kezelése gyerekjáték
  A funkciókat egyszerűen forgatókarral választhatja ki, a készülék teljesen 

áttekinthető és bevált a kemény konyhai hétköznapokban.



CombiMaster® Plus
A meggyőző teljesítmény.
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Teljesítmény

Nemcsak a gazdaságosságban, hanem a hatékony teljesítmény területén is új pontokra helyezi a hangsúlyt a CombiMaster® 
Plus:
Az energiát a sütőtérben lévő étel számára pontosan adagolja és szükség esetén rendkívül erőteljesen. Az érzékeny 
mérő- és szabályzóközpont gondoskodik az egyenletes sütőtérklímáról, amely a mindenkori elkészítendő ételre egyedileg 
hangolható. Így a maximális készülék-kihasználtság esetén is sikerülnek az igényes és komoly kihívást jelentő termékek, 
mint például a hirtelensültek, felfújtak vagy grillezett ételek. Éspedig berakásról berakásra, darabról darabra, adagról 
adagra. Ez az a különbség, amit vendégei látni, ízlelni és élvezni fognak.

Nagy hatékonyságú sütőtér-kiszárítás
Az új, aktív sütőtér-kiszárítás a 
hatását gyorsan, megbízhatóan és 
minden körülmények között kifejti. 
Ez - akár nagy mennyiségek esetében 
is - garantálja a ropogós kérget és 
panírozást és a zaftos sülteket.

Dinamikus légkeverés
Az újszerű és szabadalmaztatott 
légkeverés a sütőtér áramlás 
szempontjából optimalizált 
kialakításával együtt olyan hatással 
van az ételkészítésre, hogy a 
sütőtérben lévő hő optimálisan 
eloszlik, és ott fejti ki a hatását, ahol 
arra szükség van. 
Az ételek egyenletesen készülnek el, az 
első berakástól az utolsóig.

Tiszta, higiénikus friss gőz
Az új, hatékony gőzszabályozással 
rendelkező, erőteljes friss gőz 
fejlesztő egyesíti a vízben – vagyis 
a maximális nedvességben – főzés 
előnyeit a kíméletes gőzöléssel. A 
legrövidebb felfűtési idők, intenzív 
színek és étvágygerjesztő íz, valamint 
a vitaminok és ásványi anyagok 
megtartása jellemzik. A mindig 
állandó gőzhőmérsékletek és a 
lehető legnagyobb gőztelítettség a 
legjobb ételminőség garanciája. Az 
új gőzszabályozás gondoskodik arról, 
hogy az ételeket a higiénikus friss gőz 
mindig kíméletesen körüláramolja. 
Még a legérzékenyebb termékek sem 
száradnak be.



A teljesítmény hordozói

>  Dinamikus légkeverés és új sütőtér-geometria
  Összességében mindkét tényező abszolút homogén hőeloszlást és – ennek 

eredményeként – eddig elérhetetlenül egyenletes ételt eredményez.

>  Aktív klímakezelés a sütőtérben
  A leghatékonyabb nedvességelvonási technika rendkívül gyorsan működik 

és teljes feltöltés esetén is gondoskodik arról, hogy a sült és a rántott hús 
olyan legyen, amilyennek lennie kell: belül puha és zaftos, kívül pedig 
aranybarna és ropogós.

>  Hatékony, higiénikus friss gőz fejlesztés
  A legjobb gőzölő készülék. A gőztelítődés különösen gyors és mindenek 

előtt a lehető legmagasabb színvonalon állandó. A halat, zöldséget és más 
érzékeny ételeket kíméletesen gőzöli és nem szárítja ki.



A CombiMaster® Plus valódi sokoldalú tehetség és gyorsan nélkülözhetetlen 
segítővé válik konyhájában. A helyszükséglete szerény: Amit eddig sok munkával 
és felületigényesen készített el több főzőkészülékkel, azt most egy olyan 
készülékkel intézi el, amely 1 m2-nél kisebb helyen elfér.

CombiMaster® Plus
a sokoldalú tehetség.
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Üzemmódok



Gőz üzemmód 30 °C és 130 °C között
Az új gőzszabályzással rendelkező, nagy teljesítményű friss gőz fejlesztő 
mindig higiénikus, friss gőzt fejleszt. Víz hozzáadása és előfőzési idő nélkül 
készíthet  ételeket. Az állandó sütőtér-hőmérséklet, valamint a lehető legnagyobb 
gőztelítettség egyenletes és nagyon kíméletes ételkészítési folyamatot és ezzel 
az étel legjobb minőségét biztosítja. Étvágygerjesztő színek, megfelelő állag 
jellemzik, valamint különösen a zöldségekben garantáltan megmaradnak a 
tápanyagok és a vitaminok.
Még az olyan érzékeny ételek is, mint a karamellkrém, a felfújtak, a nemes halak, 
vagy mousse-ok fáradtság nélkül és nagy mennyiségben is sikerülnek.

Forró levegős üzemmód 30 °C és 300 °C között
A nagy sebességgel keringtetett forró levegő a készítendő ételt minden oldalról 
körbeáramolja. A húsfehérjét azonnal megköti és így az belül csodálatosan 
zaftos marad. A tartósan is akár 300 °C-os forró levegő nemcsak egy műszaki 
részlet, hanem teljes kihasználtság esetén is biztosítja a szükséges teljesítmény-
tartalékokat. Csak így sikerül a zaftosan barna hirtelensült, az olyan mélyhűtött 
készételek, mint pl. a tintahal, krokettek, tavaszi tekercsek, csirkeszárnyak vagy 
könnyű pékáruk.

Kombinált üzemmód 30 °C és 300 °C között
A kombinációs üzemmódban a forró gőz minden előnye, mint a rövid főzési idő, az 
alacsony sütési veszteség, a sok zaft, egyesül a forró levegő előnyeivel, melyek az 
intenzív aromaképződésért, az étvágygerjesztő színekért és a ropogós kéregért  
felelősek. Teljesen forgatás és átfordítás nélkül és jóval rövidebb ételkészítési idő  
alatt a szokásos sütési veszteségek akár 50%-át is elkerülheti.

Finishing®

A Finishing® a készítés és a kiadás következetes szétválasztásáról szól. A körettől a 
kész menüig: Az optimális klímával a lehető legrövidebb időn belül a CombiMaster® 
Plusban ételeket készíthet elő és hűthet le fogyasztási hőmérsékletre. Mindegy, 
hogy az ételek tálcán, tányéron vagy tárolóedényben vannak. Ön rugalmasan 
dolgozhat, vendégei pedig élvezeti értéket nyernek, mert így Ön végleg elkerülheti 
a hosszú idejű melegen tartást és az ezzel járó minőségvesztést.

5 légsebesség
Legyen az akár érzékeny, akár robusztus étel, a CombiMaster® Plus segítségével 
minden készítendő étel számára megtalálható a megfelelő légsebesség. Még a 
szuflék, ekler fánkok és a piskóták is sikerülnek vele.



A páratartalom szabályzása 
felöntéssel és locsolással, a fedő 
rátevésével és levételével mindig döntő 
jelentőségű volt az ételek sikeres 
elkészítésénél. 

ClimaPlus® 
a megfelelő klímán múlik.
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ClimaPlus®

A páratartalom uralása figyelmet és időt kíván, de mindenek előtt sok 
tapasztalatot és precizitást. Ma ezek a nehézkes procedúrák megtakaríthatók, 
mert a CombiMaster® Plus mérő- és szabályzóközpontja a nedvességet a 
sütőtérben mindig az ideális tartományban tartja. A ClimaPlus® a konyhai 
gyakorlat tapasztalatát fordítja le intelligens és egész egyszerűen kezelhető 
csúcstechnológiára az állandóan legjobb ételminőség elérése érdekében.



ClimaPlus® – az aktív klímamenedzselés 
a sütőtérben

>  A páratartalmat folyamatosan mérik az érzékelők a sütőtérben és teljesen 
automatikusan szabályozzák a beállításaik szerint.

  Igény szerint nedvességet adagolnak vagy vesznek el a sütőtérből. Az 
olyan körülményes tevékenységek, mint a felöntés és öntözgetés, már nem 
szükségesek.

>  A ClimaPlus® kézi üzemben és sütési programokban is használható.
  Természetesen a páratartalom sütés közben az Ön tapasztalatai alapján is 

tetszés szerint megváltoztatható.
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Kezelés

Egyszerű és 
hatékony.



Magától értetődő szimbólumok
A CombiMaster® Plus készüléket kezdettől fogva fáradság nélküli, egyértelmű  
természetességgel lehet kezelni. Az egyszerű és egyértelmű szimbólumok  
áttekinthetően vannak elrendezve és a bevált forgatógombok megkönnyítik a 
pontos beállítást.

Egyedileg programozható
Ha egyedi sütési programokat szeretne automatizálni, akkor 50 programhely áll 
egyenként maximálisan 6 programlépéssel rendelkezésére. A többfokozatú sütési 
folyamatokat nagyon kényelmesen, gombnyomásra végezheti el.

Higiénikus tisztaság gombnyomásra.
Néhány kézmozdulattal megtisztítható a RATIONAL CombiMaster® Plus. 
Egyszerűen szórja be a sütőteret RATIONAL tisztítószerrel és indítsa el a 
tisztítóprogramot. A legjobb, ha a sütőteret még kiöblíti az opcióként kapható 
kézi szórófejjel és kész. Így a legmakacsabb szennyeződésnek sincs esélye.
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Gazdaságosság

Gazdaságosság 
és hatékonyság.

A CombiMaster® Plus jelentősen és 
igazolhatóan megnöveli konyhája 
gazdaságosságát. Nem kell arra 
várnia, hogy a készülék megtérüljön 
- a készülék azonnal kifizetődik. 
A megtakarításai a nyersáru 
felhasználásban, energiában, 
munkaidőben, valamint a befektetésnél 
és a helyigényben akkorák, hogy 
a készülék beruházási költségét 
meghaladják. 
Számoljon csak utána!

 A nyersáru-felhasználás 10 %-os csökkentése
Az érzékenyen beállítható sütőtérklíma segítségével a hús, a szárnyas, a hal, 
vagy a vad is különösen kíméletesen párolható. Ez csökkenti a súly-, és vágási 
veszteségeket és átlagosan 10%-ot takarít meg az árufelhasználásból.

A munkaidő csökkentése
A CombiMaster® Plus megbízható segítő. A jól tervezhető előregyártás, az 
egyszerű kezelés, valamint a fáradság nélküli tisztítás segítségével átlagosan 
1-2 órát takarít meg naponta.

Az energiaköltségek 60 %-os csökkentése
Rövid előfűtési idővel elkerülhető a hagyományos készülékeknél szokásos 
standby-üzemmód. A jelentősen csökkentett sütési időkkel együtt nem csak 
időt, hanem jelentős mértékben energiát is takarít meg. A különösen finoman 
lépcsőzött szabályozás, valamint az igény szerinti energiaellátás segítségével 
a hagyományos sütőkészülékekhez képest átlagosan akár 60%-ot is 
megtakaríthat.
 
A helyigény több, mint 30 %-os csökkentése
Az 1 m2-nél kisebb alapterületen a szokásos főzőkészülékeket ki tudja váltani 
vagy 40-50%-kal tudja tehermentesíteni. Ez csökkenti a teljes helyigényt és a 
beruházási költségeket.



Példa: Üzemi étterem naponta átlagosan 200 adag étellel két CombiMaster® Plus 101 készülékkel.

Az Ön nyeresége Havi számítási alap
Az Ön többlet-

bevétele havonta
Számolja ki 

Ön!

Hús
A jelentősen kevesebb sütési veszteség 

átlagosan 10 %*-kal kevesebb 

nyersárufelhasználást jelent.

Hagyományos árufelhasználás  

3.264 €

Árufelhasználás CombiMaster® Plus-

szal 2.938 €

= 326 €

Zsír
Szinte teljesen feleslegessé válik. Az Ön 

árubeszerzése és a zsír ártalmatlanítási 

költségei akár 95 %*-kal is csökkennek.

Árufelhasználás hagyományosan 

62,40 €

Árufelhasználás CombiMaster® Plus-

szal 3,12 €.

= 59 €

Energia
A modern szabályozástechnika révén 

átlagosan 60 %-kal kevesebbet  

(0,10 €/kWh) fogyaszt.

Hagyományos fogyasztás  

6.300 kWh = 630 €

CombiMaster® Plus-szal

2.520 kWh = 252 €

= 378 €

Munkaidő
Nyereségek az előregyártás révén, a lehető 

legegyszerűbb kezelés, stb.

35 órával kevesebb x 9 €** = 315 €

Az Ön havi többletbevétele = 1.078 €

Az Ön éves többletbevétele = 12.936 €

* A hagyományos elkészítési módszerekhez képest             ** Vegyes kalkuláció a szakács / takarítószemély óradíja.



A különbség a részletekben rejlik.
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Technika

Biztonság

> Kiemelkedő munkabiztonság alacsony berakási magasságnál
	 	A RATIONAL iránymutató szabványt állít. 

A legfelső berakópolc minden készüléknagyságnál 1,60 m magasan van.

>  Hátulról szellőztetett kettős üvegajtó hővisszaverő bevonattal
  A szerkezet csekély érintési hőmérsékletet biztosít a külső üvegtáblán és 

lehetővé teszi ráadásul még az üvegtáblák közötti könnyű tisztítást is. 

> Beépített ajtó-csepegtetőtálca
  Az ajtó-csepegtetőtálca folyamatos leürítése által a padlón a víztócsák nyitva 

álló ajtó esetén is hatékonyan megakadályozhatók.

Sütési technológia

>  ClimaPlus®

  A mérő- és szabályzóközpont automatikusan gondoskodik az Ön által előírt 
sütőtérklímáról. A leghatékonyabb nedvességelvonási technikával így éri el 
Ön a ropogós kérget, panírt, valamint a kiemelkedően zaftos húsételt.

> Gőzfejlesztő
  Az új gőzszabályzóval felszerelt gőzfejlesztő mindig 100%-osan higiénikus 

friss gőzt fejleszt a legjobb csúcsminőség eléréséért. A legnagyobb 
gőztelítettség az alacsony hőmérsékleti tartományban is megakadályozza 
az ételek mindennemű be-, sőt kiszáradását. Nincs szükség vízlágyító 
berendezésre.

>  Új áramlástechnika 
  A teljesen újszerű, dinamikus légkeverés, valamint a különleges 

sütőtérgeometria a sütőtérben lévő hő egyenletes eloszlását okozza. Ez 
szükséges a kiemelkedő egyenleteség eléréséhez teljes kihasználtságnál is.

>  Centrifugális zsírleválasztás 
  A hagyományos zsírszűrők tisztítása és cseréje teljesen megszűnik. A zsír 

automatikus leválasztása a ventilátorkerékben a sütőtér levegőjét tisztán 
tartja és garantálja a tiszta ízélményt.

Szabadalom

Szabadalom bejelentve



Erőforrás-hatékonyság

>  Igény szerinti energiaellátás
  A teljesen új fejlesztésű szabályzótechnika az élelmiszerekhez csak annyi 

energiát juttat, amennyit az tényleg fel tud venni.

>  Beépített tömítéstechnika álló készülékeknél 
  Szárító állványkocsival vagy anélkül: A beépített tömítési mechanika kiegészítő 

tömítőlemez nélkül használható és sem gőzt, sem energiát nem ereszt ki.

>  28 %-kal kisebb felállítási helyigény
  A készülék kompakt méretei lecsökkentik a felfűtendő térfogatot és ezzel az 

energiafogyasztást. Kiegészítésképpen a kis ajtónyílás kisméretű elforgási 
területet eredményez és így kisebb az energiaveszteség a sütőtér ajtajának 
kinyitásakor.

>  Nagyteljesítményű hőcserélő gázkészülékeknél 
  A hőcserélő különleges kialakítása nagyon magas hatásfokot biztosít. Nagy, 

sima felületek megkönnyítik a tisztítást. A gázégőket a különösen kevés káros 
anyagot kibocsátó égés miatt kitüntették a német gázszolgáltatás innovációs 
díjával.

Kényelem

>  Beépített kézi szórófej (opcionális)
  A fokozatmentes sugáradagolás és az ergonomikus elrendezés leegyszerűsíti 

a durva tisztítást, a lehűtést vagy felöntést. A beépített visszazáró és vízelzáró 
automatika optimális biztonságot és higiénét nyújtanak az EN 1717 és az  
SVGW szerint (Svájci Gáz- és Vízszolgáltatói Egyesület).

>  Egyszerű telepítés 
  Az EN 1717 szerint beépített szabad kifolyónak köszönhetően nincs többé 

szükség külön tölcsérre. SVGW által engedélyezett.

> Hosszirányú berakó polc
  A hosszirányú berakó polc lehetővé teszi az 1/3-os és a 2/3-os GN 

tárolóedények fogadását. A tárolóedényeket könnyedén be- és ki lehet rakodni

>  USB-csatlakozó
  Az USB-csatlakozón keresztül a HACCP-adatokat a rendszer 10 napig egészen 

egyszerűen dokumentálja, töltse fel az ételkészítési programokat a gépre, és 
mindig frissítse a CombiMaster® Plus szoftverét a RATIONAL kutatás legújabb 
állásának megfelelően.

Szabadalom

Szabadalom

Szabadalom



Minden igény számára  
az oda illő készüléket:
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Termék áttekintés 

Legyen szó bár harminc vagy több 
ezer adag ételről, a CombiMaster® Plus 
készülékkel minden igényt a megfelelő 
méretű készülékkel teljesítünk.
Minden készülék létezik villamos és 
gáz üzemmódú kivitelben, a méretek, a 
felszereltség és teljesítmény azonosak.
 
Legyen szó bár harminc vagy több 
ezer adag ételről, a CombiMaster® Plus 
készülékkel minden igényt a megfelelő 
méretű készülékkel teljesítünk.
Minden készülék létezik villamos és 
gáz üzemmódú kivitelben, a méretek, a 
felszereltség és teljesítmény azonosak.
Ezen kívül számos különleges kivitel 
áll az Önök rendelkezésére hajókon, 
börtönökben való használatra, 
valamint megtalálja a CombiMaster® 
Plus-t beépített zsírlefolyóval, amely 
lehetővé teszi konyhája speciális 
adottságaihoz való ideális megfelelést.

A CombiMaster® Plus mellett ajánljuk 
Önnek új SelfCookingCenter® 
whitefficiency® készülékeinket 
összesen 12 kivitelben. Csak a 
SelfCookingCenter® nyújtja az Efficient 
LevelControl®, SelfCookingControl® 
és CareControl segítségével azt a 
hatékonyságot, amely az Ön konyhai 
mindennapjait konkurenciamentes 
szintre emeli.

Az energia-, víz-, tisztítószer-
fogyasztás és az időráfordítás nagy 
része fel sem merül.

További tájékoztatásért kérje készülék- és 
tartozékkatalógusunkat vagy keressen fel bennünket az 
interneten, a www.rational-online.com honlapon.

Készülékek 61-es típus 101-es típus 62-es típus 102-es típus 201-es típus 202-es típus

Villamos és gáz

Kapacitás 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN

Az adagok napi száma 30-80 80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

Hosszirányú berakó polc 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN

Szélesség 847 mm 847 mm 1.069 mm 1.069 mm 879 mm 1.084 mm

Mélység 771 mm 771 mm 971 mm 971 mm 791 mm 996 mm

Magasság 782 mm 1.042 mm 782 mm 1.042 mm 1.782 mm 1.782 mm

Vízellátás R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Vízlefolyó DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Víznyomás 150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

Villamos

Súly 99 kg 124,5 kg 133 kg 175,5 kg 251,5 kg 326 kg

Csatlakozási érték 11 kW 18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

Biztosítás 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Hálózati csatlakozás 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

„forró levegő”-teljesítmény 10,3 kW 18 kW 21,8 kW 36 kW 36 kW 64,2 kW

„gőz”-teljesítmény 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Gáz

Súly 121 kg 148 kg 158,5 kg 189,5 kg 261 kg 369,5 kg

Magasság beleértve az 
áramlási biztosítást

1.021 mm 1.281 mm 1.021 mm 1.281 mm 2.021 mm 2.021 mm

Villamos csatlakozási érték 0,3 kW 0,39 kW 0,4 kW 0,6 kW 0,7 kW 1,1 kW

Biztosítás 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Hálózati csatlakozás 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Gázellátás/-csatlakozás R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Földgáz/cseppfolyós  
gáz LPG

Max. Névleges hőterhelés 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

„forró levegő”-teljesítmény 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

„gőz”-teljesítmény 12 kW/12 kW 20 kW/20 kW 21 kW/21 kW 40 kW/40 kW 38 kW/38 kW 51 kW/51 kW



2	év	

Garancia

Funkciók
>  Combi-Dämpfer-üzemmód 

3 üzemmóddal: Hőmérséklet-
tartomány 30 °C-300 °C

>  ClimaPlus® – Páratartalom-
mérés, 5-fokozatú beállítás és 
szabályozás

Felszereltségi jellemzők
>  Maghőmérséklet-érzékelő

>  50 program max. 6 lépéssel

>  5 légsebesség, programozható

>  Cool Down a gyors és biztos 
sütőtérhűtés számára 

>  USB-port felület

Készülékek 61-es típus 101-es típus 62-es típus 102-es típus 201-es típus 202-es típus

Villamos és gáz

Kapacitás 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN

Az adagok napi száma 30-80 80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

Hosszirányú berakó polc 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN

Szélesség 847 mm 847 mm 1.069 mm 1.069 mm 879 mm 1.084 mm

Mélység 771 mm 771 mm 971 mm 971 mm 791 mm 996 mm

Magasság 782 mm 1.042 mm 782 mm 1.042 mm 1.782 mm 1.782 mm

Vízellátás R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Vízlefolyó DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Víznyomás 150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

Villamos

Súly 99 kg 124,5 kg 133 kg 175,5 kg 251,5 kg 326 kg

Csatlakozási érték 11 kW 18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

Biztosítás 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Hálózati csatlakozás 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

„forró levegő”-teljesítmény 10,3 kW 18 kW 21,8 kW 36 kW 36 kW 64,2 kW

„gőz”-teljesítmény 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Gáz

Súly 121 kg 148 kg 158,5 kg 189,5 kg 261 kg 369,5 kg

Magasság beleértve az 
áramlási biztosítást

1.021 mm 1.281 mm 1.021 mm 1.281 mm 2.021 mm 2.021 mm

Villamos csatlakozási érték 0,3 kW 0,39 kW 0,4 kW 0,6 kW 0,7 kW 1,1 kW

Biztosítás 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Hálózati csatlakozás 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Gázellátás/-csatlakozás R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Földgáz/cseppfolyós  
gáz LPG

Max. Névleges hőterhelés 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

„forró levegő”-teljesítmény 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

„gőz”-teljesítmény 12 kW/12 kW 20 kW/20 kW 21 kW/21 kW 40 kW/40 kW 38 kW/38 kW 51 kW/51 kW
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Kiegészítők

RATIONAL kiegészítők 
a tökéletes kiegészítés.

> Gastronorm-tárolóedények és rostélyok
  A RATIONAL nemesacél tárolóedények és rostélyok a 2/1, 1/1, 1/2 és az 

1/3 Gastronorm (GN) méretekben kaphatók. A kiváló hús és pékáru-sütési 
eredmények eléréséhez gránitmázas sütőlapok, valamint alumíniumból  
készült hús- vagy tapadásmentes bevonattal ellátott pékáru-sütőlemezek 
állnak rendelkezésre a GN és a sütödei szabvány szerint. Jellemző 
pékáru-sütéshez ugyancsak  a GN-ben és sütödei szabvány szerint 
kaphatók perforált, teflonnal bevont sütőlemezek.

> RATIONAL Muffin- és timbalforma 
  A nagyon rugalmas anyag révén a leragadás teljesen kizárt. A formák 

alkalmasak kosárka, kenyérpuding, különféle desszertek, posírozott tojás 
és sok egyéb készítésére is

> RATIONAL CombiGrill®-rostély
  A CombiGrill®-rostéllyal tökéletes grillezési mintát kap a hirtelensülteken, 

halon és zöldségen. A CombiGrill®-rostély különösen robusztus és hosszú 
élettartamú. A 3-rétegű TriLax® bevonat elősegíti a barnulást, valamint 
hő-, és lúgálló.

> RATIONAL grill- und pizzasütő lap
   A grill- és pizzasütő lappal elkészíthető mindenféle pizza, lepénykenyér  

vagy langalló. A kiemelkedő hővezető képességének köszönhető  
optimális minőség érhető el. A hátlapja zöldségek, sültek vagy akár halak  
grillezésére használható - és mindez tökéletes grillmintával.

> RATIONAL CombiFry®

  200 adag hasábburgonya mindössze 15 perc alatt, zsiradék nélkül. A 
szabadalmaztatott CombiFry® először teszi lehetővé nagy mennyiségű 
elősütött termék elkészítését. A zsíradék beszerzésére, tárolására és 
ártalmatlanítására fordított költségek teljesen megszűnnek.

> Kacsa-szupernyárs és csirke-szupernyárs
  A csirkék és kacsák álló elrendezése biztosítja, hogy a mellhús 

különlegesen ízletes, valamint a bőr egyenletesen ropogósra pirult.

> Multibaker
  A Multibaker nagy mennyiségű tükörtojás, omlett, rösztiburgonya és  

tortilla elkészítésére alkalmas. A speciális teflonbevonat segítségével  
megakadályozható az ételek leragadása.

Szabadalom

Szabadalom

The products manufactured by RATIONAL are protected under one or more of the following patents, utility models or design models: DE 42 06 845; 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 1 162 905; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 653 833; EP 1 682 822; US 5,370,498; US 5,520,095; US 5,915,372; 
US 6,299,921; US 6,600,288; US 6 772 751; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,232,978; JP 3024944; JP 3916261; JP 3021411; JP 1227539; JP 1225220, JP 1228201, JP 1227212; JP 1225865; JP 10246438 
Plus patents pending

Szabadalom



Az eredeti RATIONAL tartozékok speciálisan a CombiMaster® Plus készülékhez illeszkednek. Igen robusztus, így leginkább 
alkalmas a mindennapi kemény használatra a profi konyhában. Olyan speciális alkalmazások, mint az elősütött termékek 
elkészítése, a csirke és kacsa grillezése, valamint egész bárányok vagy malacok elkészítése éppúgy sikerül, mintha csak egy 
steaket vagy hússzeletet készítene, teljesen a körülményes megfordítás nélkül.

> Finishing®-rendszer bankettek számára
  A Finishing®-rendszer tányértartó állványkocsiból és a Thermocoverből 

(melegentartó burkolatból) áll. A tányértartó állványkocsiban akár 120 
darab, maximálisan 31 cm átmérőjű tányér készíthető elő a Finishing®-
hez. A RATIONAL Thermocoverrel hidalhatók át a Finishing® és a kiadás 
közti állásidők, akár 20 percen keresztül.

> UltraVent®

  Az UltraVent® kondenzációs technikának köszönhetően a kilépő gőzök 
összegyűlnek és elvezetésre kerülnek. Költséges szellőzéstechnikai 
szerelvények nem szükségesek. A beszerelés egyszerű és utólag is 
bármikor lehetséges. Külső csatlakozásra nincs szükség.

> Páraelszívó
  A gőzöket a rendszer automatikusan a sütőtér ajtajának nyitásakor 

ventilátoros támogatással elszívja (kondenzációs technika nélkül). A 
beszerelés egyszerű és utólag is bármikor lehetséges. Külső csatlakozás 
szükséges.

> UltraVent® Plus
  Az UltraVent® kondenzációs technológiáját kiegészítve az UltraVent® Plus 

speciális szűrőtechnikával van felszerelve. Ezzel elkerülhetők a gőzök és 
a grillezésnél és hússütésnél keletkező, zavaró füst. A RATIONAL készü-
lékek így olyan kényes helyeken is felszerelhetők, mint amik szem előtt 
vannak.

> RATIONAL speciális tisztító és grilltisztító
  Csak az eredeti RATIONAL termékeket fejlesztettük ki a speciális 

tisztítási igényekhez alkalmazkodva és ezek rendelkeznek engedéllyel 
a készülékek tisztításához. A grilltisztító eltávolítja a különösen 
makacs szennyeződéseket, melyek 200 °C feletti hőmérsékleteknél 
keletkezhetnek.

> Alsó állványok és alsó szekrények, valamint termoszekrény
  A CombiMaster® Plus asztali kivitelezésű készülékeinek biztos 

felállításához 4 kivitelben áll termék az ÖN rendelkezésére. A kiegészítő 
hőtartó szekrény ideális tányérok, lemezek és tartályok felmelegítésére, 
30 °C és 80 °C közötti hőmérséklettartományban szabadon 
szabályozható. Valamennyi alsó állvány és alsó szekrény a hatályos 
higiéniai előírásoknak megfelelően készült.

További tájékoztatásért kérje készülék- és tartozékkatalógusunkat vagy keressen fel bennünket az interneten, a 
www.rational-online.com honlapon.



RATIONAL mindig áll az Ön 
rendelkezésére.
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Szerviz

Tanácsadás és tervezés
Szívesen adunk Önnek tanácsot konyhája speciális igényeinek megoldásához. 
Ezen kívül ingyenesen rendelkezésére bocsátunk tervezési javaslatokat a 
konyhájának átépítésére vagy új építésű konyhájához.

Kipróbálás
Ha ki szeretné próbálni a CombiMaster® Plus készüléket valós körülmények között, 
külső ügyfélszolgálatunk ezt szívesen lehetővé teszi Önnek. Örömmel várjuk 
hívását!

Telepítés
A CombiMaster® Plus egyszerűen telepíthető. A gyors és szakszerű telepítésről 
gondoskodik a RATIONAL SZERVIZPARTNEREK sűrű hálózata. Ezenkívül átfogó 
telepítési lehetőséget kínálunk különleges építési adottságok esetén.

Ingyenes készülék-betanítás
Szükség esetén egy tapasztalt RATIONAL séf egyéni oktatást is tart az Ön kony-
hájában.

ChefLine®

Kollégiális segítség szakácstól szakácsnak! Az alkalmazásra vonatkozó minden 
kérdésénél az év 365 napján számíthat RATIONAL séfjeink tapasztalataira. 
Személyes beszélgetéssel gyorsan és bonyodalmak nélkül szakszerű tanácsot és 
kipróbált, használható tippeket kap.

ClubRATIONAL
Látogassa meg az iparágon belül egyedülálló tudás- és kommunikációs oldalt, 
amely sok izgalmas és hasznos segítséget nyújt. Ossza meg más kollégákkal 
első kézből szerzett tudását és tapasztalatát. Használja ingyenes update-
szolgáltatásunkat CombiMaster® Plus készülékéhez.

RATIONAL SERVICE-PARTNER
Mindig ott vagyunk a közelében. A képzett és elhivatott RATIONAL 
szervizpartnerek sűrű hálózata megbízható és gyors segítséget nyújt minden 
műszaki problémánál, garantált alkatrészellátással, műszaki forródróttal és 
hétvégi ügyeleti szolgálattal.

Visszavétel és újrahasznosítás
Egy vég, ami nem végleges. CombiMaster® Plus készülékeink nagymértékben  
újrahasznosíthatók. Ingyenesen elhozzuk régi készülékeit és visszajuttatjuk az 
újrahasznosítás körforgásába. Ez nem jelent tulajdonképpen befejezést, mivel 
ügyfeleink többsége régi készülékeit több év eltelte után csak azért adja tovább, 
hogy újat szerezzen be.



Többet ér a tapasztalat az elméletnél.
RATIONAL CookingLive

Győződjön meg konkrétan készülékeink teljesítőképességéről, próbálja ki azt:
Látogasson el mindenféle kötelezettség nélkül ingyenes oktatásaink egyikére az 
Ön közelében és főzzön együtt séfjeinkkel.

Tapasztalataink szerint sok jelentkezővel kell számolni, ezért azt ajánljuk, hogy 
időben jelentkezzen be. Időpont-kérdésekben szívesen állunk rendelkezésére az 
alábbi elérhetőségen: +41 71 727 9090 Örömmel várjuk hívását!

Többet ér a tapasztalat az 
elméletnél.

További tájékoztatásért kérje SelfCookingCenter® whitefficiency® prospektusunkat, vagy készülék- és tartozékkatalógusunkat vagy 
keressen fel bennünket az interneten, a www.rational-online.com honlapon.



RATIONAL Großküchentechnik GmbH
86899 Landsberg a. Lech/Germany
tel. +49 (0)8191.327387
e-mail info@rational-online.de
�.rational-online.de

FRIMA RATIONAL France S.A.S.
F-68271 WITTENHEIM Cedex
tel. +33 3 89 57 05 55
e-mail info@rational-france.fr
�.rational-france.fr

RATIONAL Italia S.r.l.
30020 Marcon (VE)/ITALY
tel. +39 041 5951909
e-mail info@rational-online.it
�.rational-online.it

RATIONAL Schweiz AG 
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND
tel. +41 71 727 9092
e-mail info@rational-online.ch
�.rational-online.ch

RATIONAL UK
Luton, Bedfordshire, LU4 8EF
United Kingdom 
tel. 00 44 (0) 1582 480388
e-mail info@rational-online.co.uk
�.rational-online.co.uk

RATIONAL AUSTRIA GmbH 
5020 Salzburg/AUSTRIA 
tel. +43 (0)662.832799
e-mail info@rational-online.at
�.rational-online.at

RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
08940 Cornellá (Barcelona)/SPAIN
tel.  +34 93 4751750
e-mail info@rational-online.es
�.rational-online.es

RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS
tel. +31 546 546000
e-mail info@rational.nl
�.rational.nl

RATIONAL Scandinavia AB
212 39 Malmö/SWEDEN  
tel. +46 (0)40-680 85 00
e-mail info@rational-online.se 
�.rational-online.se

РАЦИОНАЛЬ в России и СНГ
117105 г. Москва,
Tел: +7 495 663 24 56
Эл. почта: info@rational-online.ru
�.rational-online.ru

RATIONAL Belgium nv
2800 Mechelen/Belgium
tel. +32 15 285500
e-mail info@rational.be
�.rational.be

RATIONAL International AG HELLAS
57019 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. +30 23920 39410
info@rational-online.gr 
�.rational-online.gr

RATIONAL Sp. z o.o.
02-690 Warszawa/POLAND
tel. +48 22 864 93 26 
e-mail info@rational-online.pl
�.rational-online.pl

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
tel. +386 (0)2 8821900
e-mail info@slorational.si
�.slorational.si

RATIONAL International AG 
İstanbul İrtibat Bürosu
Kadıköy, 34718 İstanbul
tel./faks +90 (0) 216 339 98 18
e-mail info@rational-international.com
�.rational-international.com

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
tel. +41 71 727 9090
fax: +41 71 727 9080
e-mail info@rational-international.com
�.rational-online.com

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech
tel. +49 8191 3270
fax +49 8191 21735
e-mail info@rational-ag.com
�.rational-online.com

RATIONAL Canada Inc.
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
toll free 1-877-RATIONAL (728-4662)
e-mail info@rational-online.ca
�.rational-online.ca

RATIONAL BRASIL 
São Paulo, SP
CEP: 04531-080
tel. +55 (11) 3071-0018
e-mail info@rational-online.com.br
�.rational-online.com.br

RATIONAL USA Inc.
Schaumburg, IL 60173
toll free 888-320-7274
e-mail info@rational-online.us
�.rational-online.us

RATIONAL International AG
Office Mexico
CH-9435 Heerbrugg
tel. en méxico +52 (55) 5292-7538
e-mail info@rational-online.mx
�.rational-online.mx

tel. (03) 3812 -6222
 info@rational-online.jp

 �.rational-online.jp

RATIONAL India
Gurgaon, 122002
Haryana, India 
phone +91 124 463 58 65
e-mail info@rational-online.in
�.rational-online.in

RATIONAL 

+86 21 64737473
shanghai.office@rational-china.com

�.rational-china.cn

RATIONAL NZ Ltd
Auckland, 1643
tel. +64 (9) 633 0900
e-mail sales@rationalnz.co.nz
�.rationalnz.co.nz

RATIONAL Korea 

+82-31-756-7700
e-mail info@rationalkorea.co.kr
�.rationalkorea.co.kr

RATIONAL International Middle East
Zaabeel Road, Dubai, UAE
phone +971 4 337 5455
e-mail info@rational-online.ae
�.rational-online.ae

RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD
Derrimut, VIC 3030
tel. +61 (0) 3 8369 4600
e-mail info@rationalaustralia.com.au
�.rationalaustralia.com.au

Europe

America

Asia/Pacific
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