
Het SelfCookingCenter®



Ideeën die de wereld veranderen. 
Uw wensen vormen onze inspiratiebron.
Onze belofte aan u:  
Al onze inspanning is gericht op het realiseren van uw ideeën.
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Zelfs het beste idee kan  
altijd nog beter. 
Van combi stoomoven tot 
SelfCookingCenter®.

Stoom Hetelucht Combinatie

Al meer dan 40 jaar is het onze 
ambitie u de beste hulpmiddelen 
te bieden voor de bereiding van 
gerechten. Hulpmiddelen waarmee 
u uw ideeën over koken kunt 
realiseren. Waarmee u uw maaltijden 
altijd precies bereidt zoals u ze 
wilt hebben. Hulpmiddelen die 
eenvoudig te bedienen zijn en die 
u bevrijden van routinematige 
werkzaamheden, zodat het dagelijks 
leven in de keuken u minder stress 
en gejaagdheid bezorgt. En die 
u uiteindelijk ook rendement 
opleveren. 
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Stoomovens 
Heteluchtovens 

Kookintelligentie

= SelfCookingCenter®

Klik hier als u 
de video wilt 
bekijken.

Het begon allemaal met het idee om stoom en hetelucht in één apparaat 
samen te brengen. Hiermee hebben we in 1976 onze eerste Combi-stomer 
ontwikkeld en er sindsdien continu aan gewerkt hem telkens verder  
te verbeteren. Om u bij het dagelijks werk in de keuken doelgerichter te  
ondersteunen, hebben wij een intelligente assistent ontwikkeld: het nieuwe 
SelfCookingCenter® met vijf zintuigen – meer dan een gewone combi 
stoomoven. Het registreert, herkent, denkt mee, denkt vooruit, leert van  
u en communiceert zelfs met u. Een betrouwbare kookassistent die u  
terzijde staat. Op elk moment.

Met onze moderne netwerkoplossing, ConnectedCooking, hebt u  
bovendien altijd alles onder controle: beheer van uw apparatuur vanaf  
een centraal punt, verdeling van bereidingsprogramma's, HACCP-docu-
mentatie, bediening via de smartphone en nog veel andere functies.  
Alle informatie wordt gewoon in real time naar u toe gestuurd, waar u  
ook bent. Zo weet u altijd wat er op dat moment gebeurt.



Past in elke professionele keuken. 
Bevestigd door tevreden klanten.

Vroeger had een kok allerlei speciale apparaten nodig om met veel tijd 
en moeite een lekkere maaltijd te bereiden zoals een heteluchtoven, een 
kantelbare braadpan, een ketel, een friteuse, een stoomoven, potten en 
pannen. Tegenwoordig kan met één enkel apparaat een compleet menu 
worden bereid: het nieuwe SelfCookingCenter®.

Hiermee kunt u op een oppervlakte van nog geen 1 m² grillen, braden, 
bakken, stomen, stoven, blancheren of pocheren. Of u nu vlees, vis, 
gevogelte, groente, eigerechten, brood- en banketproducten of desserts 
wilt bereiden, dertig of duizenden maaltijden. 

Het SelfCookingCenter® is nu ook 
leverbaar in klein formaat: het nieuwe 
SelfCookingCenter® XS. Wilt u meer 
informatie? Vraag dan onze speciale  
folder aan. Of bezoek onze website:  
rational-online.com.

De combinatie van hitte en stoom in één enkel apparaat biedt u nieuwe 
mogelijkheden voor de professionele bereiding van gerechten. De 
gerechten worden zeer zorgvuldig bereid. Daardoor zijn ze aanzienlijk 
gezonder en voedzamer. Het nieuwe SelfCookingCenter® neemt 95 %  
van alle gebruikelijke kooktoepassingen van u over.

Stoom met een  
temperatuur van 30–130 °C 

Stoven, pocheren, blancheren en 
stomen – onze krachtige verse-
stoomgenerator kan het allemaal.  
Of u nu groente, vis of eigerechten 
wilt bereiden, dankzij de exacte 
stoomtemperaturen en maximale 
stoomverzadiging krijgt u volle 
kleuren. Vitamines en mineralen 
blijven behouden. De gerechten 
drogen niet uit.

Hetelucht met een  
temperatuur van 30–300 °C 

Malse stukken filet, krokante 
koteletten, gegrilde steaks, luchtige 
brood- en banketproducten en 
diepvries-convenienceproducten –  
dankzij de continue hetelucht,  
die een temperatuur van maximaal 
300 °C kan bereiken, wordt alles 
gelijkmatig gaar, krokant en mals. 
Een ongekende prestatie!

Combinatie van stoom  
en hete lucht met een 

temperatuur van 30–300 °C 
Het hete en vochtige klimaat 
voorkomt dat de gerechten 
uitdrogen, minimaliseert het 
gewichtsverlies en zorgt voor  
een gelijkmatige bruining van 
gebraden vlees, gegratineerde 
gerechten of ovenschotels.  
Er ontstaat een bijzondere 
smaakbeleving en de gaartijden  
zijn aanzienlijk korter dan bij 
traditionele kooktoestellen.

Het zorgt ervoor dat uw team van medewerkers minder belast wordt: het 
is namelijk snel en eenvoudig te bedienen. U krijgt precies de resultaten 
die u hebt ingesteld en bovendien bespaart u met dit apparaat geld, tijd en 
energie. U hoeft de bereidingsprocessen niet meer zelf te bewaken of te 
controleren. Het stelt zelf de temperatuur, vochtigheid en gaartijd in. Het 
bewaakt de garingsgraad en de bruining, waardoor u vlees dat maar kort 
gebraden hoeft te worden niet meer voortdurend hoeft te keren.

Onze apparaten, waarvan wij er meer dan 750.000 hebben verkocht, 
vormen voor professionele keukens over de hele wereld de standaard.  
En waar wij vooral blij mee zijn: 93 % van al onze klanten wereldwijd 
hebben bevestigd dat RATIONAL maximaal voordeel biedt (Studie TNS 
Infratest 2016). Dat is beslist één van de redenen waarom nagenoeg alle 
klanten RATIONAL verder aanbevelen.
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Alleen het resultaat telt. 
Het SelfCookingCenter®  
met vijf zintuigen.

Het nieuwe SelfCookingCenter® is wereldwijd het eerste kooksysteem 
dat echt intelligent is en dat de bereiding van gerechten revolutionair heeft 
veranderd. Want u hoeft niet meer de ideale temperatuur, vochtigheid of 
luchtsnelheid in te stellen en constant aan te passen. U stelt simpelweg 
het gewenste resultaat in. Ongeacht of u uw gerechten medium, rosé of 
doorbakken wilt hebben, licht- of donkerbruin, met of zonder krokant 
laagje. 

Dankzij de vijf zintuigen kan dit systeem de ideale omstandigheden in de 
ovenruimte bepalen en de omvang van de gerechten en de hoeveelheid 
herkennen. Het denkt mee en weet daardoor hoe een gerecht optimaal 
bereid wordt. Het leert welke gewoontes een kok heeft en communiceert 
zelfs met hem. 

Samen met koks, voedingsdeskundigen, natuurkundigen en ingenieurs 
hebben wij de belangrijkste kenmerken van een modern keukenapparaat  
op een hoger niveau gebracht: de prestaties, de kwaliteit van de gerechten, 
de eenvoudigheid en de efficiëntie. Een niveau dat onontbeerlijk is 
geworden voor onze klanten.

>  Registreert wat de actuele omstandigheden in de ovenruimte zijn en wat 
de consistentie van de levensmiddelen is.

>  Herkent de grootte, de laadhoeveelheid en de toestand van de producten 
en berekent de bruining.

>  Leert welke kookgewoontes u hebt en voert deze uit.

>  Denkt mee en bepaalt pas tijdens het koken wat de ideale kookfases zijn 
om het gewenste resultaat te krijgen.

>  Communiceert met u en geeft aan waar uw RATIONAL op dat moment 
mee bezig is. Zo kunt u zien of uw instructies worden uitgevoerd.Uw voordelen in één oogopslag: 

>  Altijd gerechten van topkwaliteit

>  Zeer eenvoudig te bedienen,  
ook voor ongeschoold personeel

>  Minimale kosten
8



Het SelfCookingCenter®.
Is eenvoudig, bereidt lekkere en gezonde 
gerechten tegen lagere kosten.

Wat ons nog steeds motiveert, is het werk zo 
gemakkelijk mogelijk voor u te maken.  
Daarom hebben wij het SelfCookingCenter®  
uitgerust met vier intelligente functies en er een 
assistent van gemaakt die voor kwaliteit, een  
zeer eenvoudige bediening en efficiënte staat. 

Traditionele bereiding – handmatige modus 
Natuurlijk kunt u het SelfCookingCenter® ook 
handmatig bedienen. Of het nu gaat om hetelucht, 
stoom of een combinatie ervan – met de handmatige 
modus kunt u alle gaarparameters direct zelf instellen, 
tot op de graad nauwkeurig. 

Eenvoud dankzij kookintelligentie –  
iCookingControl 
Gewoon het te bereiden gerecht selecteren, het 
gewenste resultaat instellen – en klaar!  
iCookingControl bereidt uw maaltijden altijd precies 
zoals u dat wilt. Het doet er niet toe wie het apparaat 
bedient. iCookingControl herkent zowel de toestand  
en de grootte van de producten als de hoeveelheid.  
Hij denkt mee, denkt vooruit en bepaalt steeds opnieuw 
wat de ideale kookfases zijn om het gewenste resultaat 
te krijgen.

Gerechten slim combineren –  
iLevelControl 
Met iLevelControl kunt u verschillende gerechten  
tegelijkertijd bereiden. iLevelControl geeft op de display 
aan welke gerechten samen bereid kunnen worden. 
Hierdoor vergroot u de productiviteit en bespaart u tijd, 
geld, ruimte en energie. Afhankelijk van de laadhoe-
veelheid en al naargelang hoe vaak en hoelang de deur 
openstaat, stemt het systeem de gaartijd optimaal af op 
de betreffende gerechten. Daardoor kunt u niets te gaar 
laten worden en blijft het resultaat altijd op hetzelfde 
niveau.

Topkwaliteit dankzij precisie –  
HiDensityControl® 
Uiterst sensibele sensoren registreren en herkennen 
elke seconde de actuele omstandigheden in de 
ovenruimte. HiDensityControl® stemt de noodzakelijke 
hoeveelheid energie nauwkeurig af op wat nodig is voor 
de gerechten. De energie wordt gelijkmatig en efficiënt 
over de gehele ovenruimte verdeeld. Het resultaat: keer 
op keer gezonde gerechten van topkwaliteit, bij een 
minimaal verbruik van beschikbare middelen.

Intelligent automatisch reinigingssysteem –  
Efficient CareControl 
Efficient CareControl is een uniek automatisch 
reinigingssysteem dat vuil en kalk herkent en eenvoudig 
verwijdert. De functie past zich aan uw behoeften aan 
en geeft op bepaalde momenten aan dat het toestel 
gereinigd moet worden. Het resultaat: een glanzende 
en hygiënisch schone combistoomoven. U bespaart tijd, 
belast het milieu minder en bent vriendelijk voor uw 
portemonnee.
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Het gewenste resultaat selecteren. 
Laden. Klaar. 
iCookingControl.

Het was nog nooit zo gemakkelijk 
om precies die kwaliteit te 
krijgen die u wenst. Of u nu 
vis, vlees, gevogelte, brood- en 
banketproducten, eigerechten 
of desserts wilt bereiden – met 
het SelfCookingCenter® wordt 
alles zorgvuldig bereid – precies 
zoals u het wilt hebben. U stelt 
het gewenste resultaat in en het 
SelfCookingCenter® voert uw 
wensen uit. Zonder uitzondering 
en precies zoals u het wilt. Dat 
is mogelijk dankzij de unieke 
kookintelligentie: iCookingControl.

iCookingControl herkent via sensoren zowel de grootte en de toestand 
van de producten als de laadhoeveelheid en stemt de kookfases optimaal 
af op de betreffende gerechten. Om zo het gewenste resultaat te krijgen. 
Het systeem neemt daarbij zelf alle noodzakelijke beslissingen en stelt de 
temperatuur, het klimaat in de ovenruimte en de gaartijd automatisch in. 
Van elke aanpassing verschijnt een melding op de display. Daardoor weet  
u precies wat er gebeurt en kunt u steeds alles in de gaten houden.

iCookingControl leert ook wat uw kookgewoontes en voorkeuren zijn en 
past de bediening aan uw behoeften aan. U hoeft niets meer te controleren 
of te bewaken en u kunt erop vertrouwen dat alles precies wordt zoals u  
het wilt hebben. U kunt dus van deze kookassistent op aan.

Uw voordelen in één oogopslag:

>  Intelligente gaarprocessen:  
u hoeft de voortgang niet meer zelf te bewaken  
of te controleren

>  het gewenste resultaat met één druk op de knop: 
eenvoudig te bedienen, zelfs voor tijdelijke krachten

>  automatische aanpassing van het gaarproces: 
altijd uitstekende resultaten

>  Het ideale gaarpunt wordt altijd op een efficiënte 
manier bereikt: wel 10 % minder ingrediëntenverbruik 
dan bij apparaten zonder HiDensityControl®

Via de iCC Cockpit kunt u altijd in de 
gaten houden waar uw kooksysteem  
op een bepaald moment mee bezig is.

De iCC Monitor geeft aan welke 
instellingen door het systeem zijn 
aangepast.

U stelt het gewenste resultaat in.  
Het SelfCookingCenter® voert uw  
ideeën op betrouwbare wijze uit.
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Allemaal tegelijk en op tijd. 
iLevelControl.

“Met de nieuwe RATIONAL hebben 
wij bij onze à-la-carte-menu's 
een enorme sprong voorwaarts 
gemaakt. Onze klanten zijn erg te 
spreken over de kwaliteit van onze 
gerechten en wij kunnen nu per uur 
30 % meer gerechten uitserveren. 
En dat allemaal met hetzelfde aantal 
medewerkers.” 
Harald Keßler, eigenaar Gasthaus zum 
Luitpold, Fuchstal/Leeder, Duitsland
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Met iLevelControl hebt u uw à-la-cartemenu's, uw mise-en-
place of uw ontbijtbuffet zonder moeite, snel en flexibel onder 
controle. U gebruikt op een oppervlakte van slechts 1 m² 
allerlei keukengerei tegelijk zoals potten, pannen, een grill, een 
bakplaat of friteuse. Zo kunt u met slechts één apparaat de meest 
uiteenlopende gerechten klaarmaken.

Uw SelfCookingCenter® geeft op het display aan welke gerechten 
samen bereid kunnen worden. U voert in wat u wilt bereiden en 
iLevelControl bewaakt elk inschuifniveau afzonderlijk. Afhankelijk 
van de laadhoeveelheid en al naargelang hoe vaak en hoelang 
de deur openstaat, corrigeert iLevelControl op een intelligente 
manier de gaartijd. U krijgt daarvan zelfs een melding te zien op 
het display. Zo kunt u altijd in de gaten houden wat er gebeurt.

Als een gerecht klaar is, laat iLevelControl hiervan een melding 
zien, waarbij het betreffende inschuifrooster op het display 
wordt weergegeven. Als u dat wilt, geeft het systeem zelfs via 
de verlichting aan welk inschuifrooster geladen of uit de oven 
gehaald kan worden. Hierdoor is het vrijwel uitgesloten dat het 
apparaat op een verkeerde manier wordt bediend. Uw gerechten 
worden altijd precies zoals u ze wilt hebben.

Uw voordelen in één oogopslag:

>  U kunt verschillende gerechten tegelijkertijd gaar laten worden:  
maximale flexibiliteit en een energiebesparing van 70 %, 
vergeleken met traditionele bereidingstechnieken zonder 
Combi-stomer

>  Controle en intelligente aanpassing van de gaartijden  
een gelijkblijvende hoge kwaliteit zonder dat u hoeft te 
controleren

>  Er wordt aangegeven welke gerechten u tegelijkertijd  
gaar kunt laten worden:  
eenvoudig te bedienen



Uw gasten proeven de kwaliteit.  
Elke dag.  
HiDensityControl®.

Verse-stoomgenerator: Zowel de exacte stoomtem-
peraturen als de maximale stoomverzadiging  
garanderen een gezonde keuken die gerechten van 
optimale kwaliteit biedt – en dat allemaal zonder dat  
er een dure waterontharder nodig is.

HiDensityControl®: gebundelde kracht

Intelligent klimaatbeheer: Bij de vochtmeting wordt 
rekening gehouden met het vocht dat de gerechten van 
zichzelf al bezitten, waarbij het klimaat in de ovenruimte 
tot op de procent nauwkeurig ingesteld en geregeld kan 
worden. Voor krokant en mals gebraden vlees en een 
luchtige binnenkant.

Dynamische luchtcirculatie: Het krachtige 
ventilatorblad past de snelheid en draairichting op 
een intelligente manier aan, al naargelang het product, 
de hoeveelheid en de gaarheid. Voor een optimale 
verdeling van de lucht en gelijkmatige resultaten.

Actieve ontvochtiging: Dankzij de nieuwste 
vacuümtechnologie wordt de ovenruimte snel en 
efficiënt ontvochtigd. Voor een knapperige korst  
en een krokante paneerlaag.

Uw voordelen in één oogopslag:

>  Dynamische luchtcirculatie: de gerechten worden 
op alle inschuifniveaus heel gelijkmatig gaar

>  Actieve ontvochtiging: voor een knapperige  
korst en een krokante paneerlaag

>  Maximale stoomverzadiging: zelfs gevoelige 
gerechten worden niet te droog

>  Grote capaciteit en maximale temperatuur  
van 300 °C: traditioneel grillpatroon, ook bij 
grote hoeveelheden – korte voorverwarmtijden 
en dus een minimaal energieverbruik

“Ik kon haast niet geloven dat deze 
hoeveelheden mogelijk zijn. Maar 
met mijn 202 SelfCookingCenter® 
kan ik wel 240 schnitzels in slechts 
12 minuten klaarmaken. Ik werk 
dubbel zo snel, omdat ik alles in één 
keer kan bereiden. En de kwaliteit 
is fantastisch.” 
Kurt Stümpfling, hoofd verzorgingsdiensten, 
Linde AG Engineering Division, Pullach, 
Duitsland

U krijgt alleen gerechten van 
een unieke kwaliteit als u over 
voldoende capaciteit beschikt – 
vooral wanneer het om de bereiding 
van grote hoeveelheden gaat. En 
precies daar zorgt de gepatenteerde 
HiDensityControl® voor. Het 
systeem verdeelt de hitte, de lucht 
en de vochtigheid gelijkmatig en 
intensief over de ovenruimte – en 
altijd op die manier die het beste is 
voor de kwaliteit en de hoeveelheid 
producten.

Uiterst sensibele sensoren registreren en herkennen 
elke seconde de actuele omstandigheden in de 
ovenruimte, zodat de noodzakelijke hoeveelheid energie 
optimaal aangepast kan worden aan de gerechten. Dat 
gebeurt nauwkeurig en efficiënt. Het resultaat: keer op 
keer gerechten van een gelijkblijvende goede kwaliteit, 
bij een minimaal verbruik van economisch goed.
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Schoon en kalkvrij. 
Efficient CareControl.

Met Efficient CareControl wordt uw SelfCookingCenter® automatisch gereinigd en 
ontkalkt, indien gewenst ook 's nachts als er geen toezicht is. Het systeem bepaalt 
wat het meest efficiënte reinigingsniveau is en geeft de optimale dosis reiniger en 
ontkalker aan, afhankelijk van hoe sterk verontreinigd uw apparaat is.

Als u dat wilt, kunt u een reinigingsschema opslaan dat afgestemd is op de 
tijdstippen waarop uw apparaat in gebruik is. Het SelfCookingCenter® laat op 
voorgeprogrammeerde tijdstippen een melding zien en zorgt ervoor dat uw  
toestel altijd hygiënisch schoon en optimaal onderhouden is.

U hebt geen dure en onderhoudsintensieve waterontharder meer nodig.  
De nieuwe Efficient CareControl verbruikt op die manier 30 % minder middelen  
dan het vorige model*. Dit systeem kost aanzienlijk minder dan een grondige 
handmatige reinigingsbeurt en is bovendien dankzij de tabletten bijzonder veilig.

* Vergeleken met voorgaand model.

Uw voordelen in één oogopslag:

>  Reiniger:  
zeer veilig in de toepassing

>  Automatische vuilherkenning met intelligente reinigingsmelding: 
Minimale bedrijfskosten en werkbelasting

>  Automatische ontkalking: 
geen kosten voor waterontharding of ontkalking met de hand

>  Opstellen van een individueel reinigingsschema:  
Altijd een hygiënisch schoon, goed onderhouden en gegarandeerd glanzend apparaat

“Wij besparen minimaal € 900,-  
per jaar alleen maar omdat 

we geen waterontharder meer 
nodig hebben. Bovendien konden 

wij de lopende kosten van chemische 
reinigingsmiddelen, water en energie 

terugbrengen tot een minimum.” 
Alan Bird, eigenaar, Birds of Smithfields, Londen, VK

19
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Bespaart energie, tijd, 
ingrediënten en ruimte. 
whitefficiency®.

Met whitefficiency® hebben wij vanaf de productontwikkeling 
een bijdrage geleverd aan duurzaamheid. Op dit punt doen wij 
in samenwerking met een aantal universiteiten onderzoek naar 
oplossingen voor een efficiënt verbruik van economisch goed.  
Dit vindt zijn weerslag in onze milieugecertificeerde productie,  
in onze energie-efficiënte verkooplogistiek en in de terugname 
en recycling van oude apparatuur. 

whitefficiency® is met name voor uw keuken erg rendabel.  
U bespaart energie, water, tijd en ingrediënten en produceert 
minder afval. Bovendien krijgt u 30 % meer ruimte,  
want op een minimaal oppervlak vervangt u met RATIONAL  
40 tot 50 % van alle traditionele keukenapparatuur. Tot slot 
betekent whitefficiency® voor ons dat wij u altijd terzijde  
staan. Dankzij onze complete service zorgen wij ervoor dat u  
maximaal rendement uit onze apparaten haalt. Vanaf het begin  
en gedurende de gehele levensduur van de apparatuur.

Een gemiddeld restaurant dat 200 maaltijden per dag produceert en over twee SelfCookingCenter® 101- 
toestellen beschikt – extra winst vergeleken met een apparaat zonder HiDensityControl®.

Uw  
winst

Berekening  
per maand

Extra winst  
per maand

Reken zelf 
maar uit

Vlees/Vis/Gevogelte

Gemiddeld 10 % minder inkoop van 
ingrediënten door de nauwkeurige  
regeling en dankzij iCookingControl.

Ingrediëntenverbruik
€ 7.680,–
Ingrediëntenverbruik met 
SelfCookingCenter®

€ 6.912,–

= € 768,–

Energie

Door de unieke prestaties, iLevelControl 
en de uiterst moderne regeltechnologie 
kan het energieverbruik met 28 % worden 
verminderd.

Verbruik
2.363 kWh × € 0,18 per kWh
Verbruik met SelfCookingCenter®

1.701 kWh × € 0,18 per kWh

= € 119,–

Arbeidsuren
iLevelControl verkort de productieduur met 
wel 30 % omdat gerechten gelijktijdig be-
reid kunnen worden. Met iCookingControl 
zijn er geen routinematige werkzaamheden 
meer nodig. 

30 uur minder × € 26,– = € 780,–

Waterontharding/ontkalking

Met Efficient CareControl vallen deze 
kosten volledig weg.

Kosten traditionele kooktoestellen
€ 60,–
Kosten met SelfCookingCenter®

€ 0,–

= € 60,–

Extra winst per maand = € 1.727,–

Extra winst per jaar = € 20.724,–



23

Uw doel is topkwaliteit. 
De juiste accessoires –  
perfecte keukenhulpjes.

Pas als u gebruikmaakt van de originele RATIONAL-accessoires,  
kunt u volledig profiteren van de mogelijkheden die het 
SelfCookingCenter® u biedt. Zo worden zelfs speciale toe-
passingen 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 erg solide en dus uitstekend geschikt voor 
dagelijks, intensief gebruik in de professionele keuken.

Grill- en pizzaplaat 
Met deze hoogwaardige, warmte geleidende pizzaplaat kunt u 
alle soorten pizza, Turks brood en flammkuchen van optimale 
kwaliteit bereiden. U kunt een perfect grillpatroon op groente, 
steaks en vis aanbrengen door deze producten te keren als ze  
op de grillplaat liggen. 

Grillrooster met ruitjes- en streeppatroon (Criss Cross) 
Dankzij de innovatieve constructie kunt u bij dit nieuwe grillroos-
ter met ruitjes- en streeppatroon gebruikmaken van één rooster 
dat voorzien is van twee verschillende grillpatronen. Door het 
ruitjes- en streeppatroon kunt u uw producten voorzien van de 
klassieke grillstrepen of van het populaire, origineel Amerikaanse 
steakhousepatroon, al naargelang welke kant u gebruikt.

Bakplaten 
De aluminium bakplaten van RATIONAL onderscheiden zich 
omdat ze over perfecte anti-aanbakeigenschappen beschikken, 
solide zijn en lang meegaan. Broodjes, bladerdeegproducten, 
vlees dat maar kort gebraden hoeft te worden en gepaneerde 
gerechten worden mooi bruin en bijzonder krokant.

Multibaker 
De Multibaker is geschikt voor de bereiding van grote 
hoeveelheden spiegeleieren, omelet, rösti en tortilla's.  
De speciale anti-aanbaklaag zorgt ervoor dat de gerechten  
niet aan het oppervlak blijven kleven.

Wilt u meer informatie? Vraag dan een folder aan. Of bezoek onze website:  
rational-online.com.
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Techniek die meer presteert. 
Want het verschil zit in de details.

Inschuiven in 
lengterichting
Als een rooster in de lengterich-
ting in het SelfCookingCenter® 
wordt geschoven, gaat er dankzij 
de smalle deuropening minder 
energie verloren, zelfs als de deur 
bij à-la-cartemenu's vaak open-
staat. Bovendien neemt de smalle 
opening weinig ruimte in beslag. 
Bij kleine hoeveelheden kunt u 
ook 1/3- en 2/3-GN-bakken 
gebruiken.

Ovendeur met 
driedubbele beglazing
De driedubbele beglazing met 
warmtereflectielaag zorgt 
voor minimaal warmteverlies. 
Hierdoor bespaart u max. 10 % 
extra op energiekosten. Omdat 
de beglazing gereinigd kan 
worden, blijft het zicht ook na 
jaren goed. 

Intelligente 6 puntssensor
Zelfs als de kerntemperatuursen-
sor niet correct is geplaatst, meet 
de sensor toch op een betrouw-
bare manier welk punt van het 
product het koudst is. Daardoor 
worden alle producten altijd tot 
op de graad nauwkeurig gaar.

Verse-stoomgenerator
De verse-stoomgenerator is absoluut onmisbaar als u bij het stomen 
gerechten van optimale kwaliteit wilt krijgen. De 100 % hygiënische 
verse stoom garandeert maximale stoomverzadiging, ook bij lage 
temperaturen, zoals bij het pocheren. Tijdens het reinigen wordt 
de stoomgenerator automatisch ontkalkt. Daardoor is een dure 
waterontharder overbodig.

Geïntegreerde hand-
douche met automatisch 
terugtreksysteem
Door de traploze dosering van  
de waterstraal en de ergonomisch 
verantwoorde manier waarop 
de handdouche kan worden 
gebruikt, worden de globale 
reiniging, het afblussen en 
opgieten nu nog gemakkelijker. 
Het geïntegreerde terugtrek- 
en waterafsluitsysteem biedt 
optimale veiligheid en hygiëne 
volgens EN 1717 en SVGW 
(Zwitserse vereniging van gas-  
en waterbedrijven).

Maximale temperatuur 
ovenruimte 300 °C
Zelfs als het apparaat 
continu in gebruik is, zijn in 
de ovenruimte dankzij de 
bijzonder solide constructie 
van het SelfCookingCenter® 
temperaturen van maximaal 
300 °C mogelijk. Daardoor zijn 
ook bijzondere toepassingen 
mogelijk, zoals het grillen of 
goed aanbraden van grote 
hoeveelheden vlees.

Positioneerhulp
Door de positioneerhulp 
is het gemakkelijker de 
kerntemperatuursensor  
in vloeibare, zachte of erg  
kleine producten te plaatsen.

Dynamische luchtcirculatie
Door de speciale geometrie van de ovenruimte en de krachtige 
aandrijving van het ventilatorblad, die de draairichting en de 
snelheid op een intelligente manier aanpast aan de te bereiden 
etenswaren, wordt de warmte altijd optimaal over de ovenruimte 
verdeeld. Hierdoor blijft de uitstekende kwaliteit van de gerechten 
gegarandeerd, ook bij een volle ovenruimte. De geïntegreerde rem 
reageert direct en zorgt ervoor dat het ventilatorblad heel snel 
stilstaat als de deur wordt geopend. Dit creëert extra veiligheid.

ClimaPlus Control®

De vochtigheid wordt door 
middel van sensoren die in de 
ovenruimte zijn aangebracht 
exact gemeten en al naargelang 
de instellingen tot op de procent 
nauwkeurig geregeld. Indien 
nodig verwijdert het systeem 
overtollig vet of voert het via 
een stoomgenerator nieuw 
vocht aan. Ook bij grotere 
laadhoeveelheden krijgt u 
een knapperige korst, een 
krokante paneerlaag, opvallende 
grillpatronen of mals gebraden 
vlees.

Centrifugaal 
vetafscheidingssysteem
U hoeft geen vetfilters meer te 
vervangen of te reinigen en hebt 
toch altijd schone lucht in de 
ovenruimte. Pure smaakbeleving.

Energieverbruiksdisplay
U kunt altijd zien hoeveel energie 
er voor een gaarproces nodig is 
en hoeveel energie er per dag 
verbruikt is. De gegevens worden 
op de display weergegeven, maar 
u kunt ze ook downloaden.

Led-verlichting met niveausignalering
De compleet nieuwe led-verlichting zorgt voor een optimale 
verlichting van de ovenruimte en van elk afzonderlijk inschuifniveau –  
van boven tot beneden en van voor tot achter. In neutrale stand laat 
de verlichting de bruining van de producten zien. De led-verlichting 
is energiezuinig, gaat lang mee en is onderhoudsarm. Door de 
nieuwe niveausignalering is het gebruik van iLevelControl nu nog 
gemakkelijker: een knipperende lamp geeft aan welk inschuifrooster 
gevuld of leeggehaald kan worden. 

Patent Patent

PatentPatent

De door RATIONAL vervaardigde producten zijn beschermd volgens een of meer van de volgende patenten, gebruiksmodellen of ontwerpmodellen. DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 103 09 487; 
DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004020 365; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 682 822; EP 2 350 533; EP 2 426 419; US 5,915,372; 
US 6,299,921; US 6,581,588; US 6,600,288; US 6,753,027; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,232,978; US 7,409,311; US 7,438,240; US 8,147,888; US 8,578,293; US 8,344,294; US 8,455,028; 
US 8,475,857; US 9 557 066; JP 3916261; JP 3747156; JP 4010946; JP 1225865; JP 1227539; JP 1342288; JP 4598769; JP 4255912;  plus aangevraagde patenten

RATIONAL-remotefunctie
Sluit uw apparatuur van 
RATIONAL heel eenvoudig aan 
met behulp van de moderne 
netwerkoplossing voor de 
professionele keuken. Met 
ConnectedCooking hebt u altijd 
alles onder controle: eenvoudig 
beheer van de apparatuur, 
afstandsbediening met de 
Remote-functie via smartphone, 
de automatische HACCP-
documentatie of het downloaden 
van recepten uit de RATIONAL-
bibliotheek op uw apparatuur. 
Meer informatie vindt u op 
ConnectedCooking.com.
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Afgestemd op uw behoeften. 
Altijd het juiste apparaat.

Of u nu dertig of een paar duizend maaltijden 
moet bereiden – bij ons vindt u een 
SelfCookingCenter®-toestel altijd in de juiste 
afmetingen, en nu ook in klein formaat, namelijk 
als SelfCookingCenter® XS. Het past in elke  
keuken en is dankzij de verfijnde installatie-
oplossingen voor frontcooking-ruimtes ook  
heel geschikt voor restaurants.

Het SelfCookingCenter® XS is leverbaar als 
elektrische uitvoering. Bovendien zijn alle  
andere modellen ook verkrijgbaar als 
gasuitvoering. De beide uitvoeringen zijn  
qua afmetingen, uitrusting en vermogen 
identiek. Bovendien hebt u de beschikking 
over heel veel speciale uitvoeringen, waardoor 
wij uw SelfCookingCenter® individueel aan de 
omstandigheden in uw keuken kunnen aanpassen. 

Doordat twee apparaten gewoon op elkaar 
gestapeld kunnen worden, kunt u nog  
flexibeler te werk gaan, zonder dat u extra  
ruimte nodig hebt. Daarbij kunt u het onderste 
apparaat eenvoudig bedienen via het bovenste 
toestel.

Wilt u graag meer informatie?  
Vraag dan de catalogus van al onze  
apparaten en accessoires aan.

Naast het SelfCookingCenter® is ook onze 
CombiMaster® Plus in maximaal twaalf  
andere uitvoeringen leverbaar.

Wilt u gedetailleerdere informatie? Vraag dan een folder van 
de CombiMaster® Plus of van onze kleinformaatapparaten aan. 
Of bezoek onze website: rational-online.com.

Internationaal getest

2 jaar garantie

Apparaten XS Type 6 ⅔ Type 61 Type 101 Type 62 Type 102 Type 201 Type 202

Elektrisch en gas

Capaciteit 6 × 2/3 GN 6 × 1/1 GN 10 × 1/1 GN 6 × 2/1 GN 10 × 2/1 GN 20 × 1/1 GN 20 × 2/1 GN

Aantal maaltijden per dag 20–80 30–100 80–150 60–160 150–300 150–300 300–500

Inschuiven in lengterichting 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN

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 

Breedte 655 mm 847 mm 847 mm 1.069 mm 1.069 mm 879 mm 1.084 mm

Diepte 555 mm 776 mm 776 mm 976 mm 976 mm 791 mm 996 mm

Hoogte 567 mm 782 mm 1.042 mm 782 mm 1.042 mm 1.782 mm 1.782 mm

Watertoevoer R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Waterafvoer DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Waterdruk 150–600 kPa of 
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa of 
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa of 
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa of 
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa of 
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa of 
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa of 
0,15–0,6 Mpa

Elektrisch

Gewicht 72 kg 110 kg 135 kg 151 kg 185 kg 268 kg 351 kg

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

Zekering 3 × 10 A 3 × 16 A 3 × 32 A 3 × 32 A 3 × 63 A 3 × 63 A 3 × 100 A

Elektriciteitsaansluiting 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Vermogen ‘Hete lucht' 5,4 kW 10,3 kW 18 kW 21,8 kW 36 kW 36 kW 64,2 kW

Vermogen ‘Stoom' 5,4 kW 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Gas

Gewicht – 123 kg 152 kg 168 kg 204 kg 299 kg 381 kg

Hoogte incl. stromingsbeveiliging – 1.012 mm 1.272 mm 1.087 mm 1.347 mm 2.087 mm 2.087 mm

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

Zekering – 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A

Elektriciteitsaansluiting – 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Gastoevoer/-aansluiting – R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Aardgas/vloeibaar gas LPG

Max. nominale warmtebelasting – 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

Vermogen ‘Hete lucht' – 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

Vermogen ‘Stoom' – 12 kW/12 kW 20 kW/20 kW 21 kW/21 kW 40 kW/40 kW 38 kW/38 kW 51 kW/51 kW

XS en type 202 elektrisch: ENERGY STAR sluit deze types uit van certificatie.
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SelfCookingCenter® live 
U kunt samen met onze chef-koks koken en ervaren 
hoe RATIONAL het dagelijks leven in de keuken kan 
verbeteren. U vindt alle data op rational-online.com. 

Adviseren 
Wij helpen u bij uw beslissing: samen met u  
ontwikkelen wij de oplossing die het beste bij u past. 

Installatie 
Onze RATIONAL-servicemedewerkers zorgen  
ervoor dat de combi stoomoven in uw keuken wordt 
geïnstalleerd. 

Persoonlijke instructies 
Wij komen bij u in de keuken en laten uw keukenteam 
zien hoe onze apparatuur werkt of hoe u het 
kooksysteem in uw situatie het beste kunt gebruiken.

RATIONAL 
Alleen bij ons zit bijscholing bij de aankoop inbegrepen. 
Op rational-online.com kunt u zich aanmelden voor 
een van onze gratis workshops. Bovendien bieden wij 
u workshops over specifieke thema's aan. Er zijn wel 
kosten verbonden aan deelname aan deze workshops. 
Tijdens deze workshops ziet u hoe u het nieuwe 
SelfCookingCenter® optimaal binnen uw bedrijf kunt 
gebruiken en ontdekt u nieuwe mogelijkheden voor 
bijeenkomsten of andere activiteiten of voor een 
aantrekkelijke menukaart.

Software-updates 
Bij ons zijn zelfs de software-updates gratis: ontdek 
wat de nieuwste inzichten binnen ons onderzoek 
naar bereidingsprocessen zijn. Zo voldoet uw 
SelfCookingCenter® altijd aan de meest actuele stand 
van de techniek. Met RATIONAL ConnectedCooking 
gebeurt dit zelfs automatisch. Gewoon de update 
starten, en klaar.

RATIONAL ConnectedCooking 
Het internetplatform voor de professionele keuken. 
Neem uw apparatuur eenvoudig op in een netwerk 
en profiteer meteen van talloze extra functies, zoals 
eenvoudig beheer van de apparatuur, afstandsbediening 
via de smartphone of gemakkelijk doorgeven en 
organiseren van uw bereidingsprogramma's en de 
automatische HACCP-documentatie. Vindt inspiratie 
in de uitgebreide bibliotheek met recepten waarin u 
duizenden internationale recepten kunt vinden, die 
u gemakkelijk met één muisklik naar uw apparatuur 
kunt downloaden. Veel tips van experts, suggesties 
en video's voor het optimaliseren van uw keuken 
vullen het aanbod aan. Dit is allemaal natuurlijk ook 
mobiel beschikbaar via de app en voldoet aan de 
hoogste veiligheidsnormen. U kunt zich gewoon gratis 
aanmelden en meteen van alle voordelen profiteren: 
ConnectedCooking.com.

ChefLine® 
Als u vragen over bepaalde toepassingen of recepten 
hebt, geven wij u graag telefonisch advies. Snel, 
eenvoudig, van kok tot kok. De ChefLine® is bereikbaar 
via tel. +31 546 546000.

RATIONAL-service 
Onze SelfCookingCenter®-apparaten zijn betrouwbaar 
en gaan lang mee. Mocht u toch een keer voor een 
technische uitdaging komen te staan, dan komen 
de RATIONAL-servicemonteurs u snel te hulp. 
Gegarandeerde levering van reserve-onderdelen en een 
all-innoodservice in het weekend: Tel. +31 546 546000.

Het all-inclusive pakket. 
RATIONAL ServicePlus.

Wilt u meer informatie? Vraag dan onze ServicePlus-brochure aan en 
onze brochure over RATIONAL ConnectedCooking. Of bezoek onze 
website: rational-online.com



U wilt het allemaal met 
eigen ogen zien? 
Kom dan eens samen met 
ons koken.

Ontdek zelf wat het SelfCookingCenter® allemaal kan.  
Live, vrijblijvend en op een locatie bij u in de buurt.  
Kom naar een van onze gratis SelfCookingCenter® live events.

Bel tel. +31 546 54600 of ga naar rational-online.com als u wilt 
weten wanneer en waar de eerstvolgende SelfCookingCenter® 
live events plaatsvinden.

Vraag onze folder aan of bezoek voor meer informatie onze website  
rational-online.com.
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“Tijdens een  
SelfCookingCenter® 
live event hebben wij 
het SelfCookingCenter® 
voor de eerste keer 
in actie gezien. Toen 
ik de gerechten daar 
zelf uitprobeerde en 
merkte hoeveel tijd je 
kunt besparen en hoe 
eenvoudig het toestel in 
gebruik is, wist ik dat ik 
het apparaat voor mijn 
keuken nodig had.” 
Raghavendra Rao, eigenaar, 
Kadamba, Bangalore, India 
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RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
Twentepoort West 7
7609 RD Almelo
Netherlands

Tel. +31 546 546000
Fax +31 546 546099

info@rational.nl
rational-online.com

RATIONAL Belgium NV 
Westpoort 62 
2070 Zwijndrecht
Belgium

Tel. +32 37600370
Fax +32 37600375

info@rational.be
rational-online.com 80
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