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HeavyDutyLine. 

W ciężkich warunkach.

Urządzenia iCombi Pro oraz 
iCombi Classic w wersji o 
wzmocnionej konstrukcji 
HeavyDutyLine zostały 
przystosowane do ciężkich 
warunków użytkowania, 
np. w dużych kuchniach 
produkcyjnych. Urządzenia te 
są doskonale przystosowane 
do wysokich temperatur, 
długich czasów pracy, dużych 
obciążeń i mniej delikatnej 
obsługi. Długą żywotność 
gwarantują w szczególności 
osłony mechaniczne oraz łatwa 
wymiana elementów. Urządzenia 
RATIONAL zapewniają pełną 
wydajność produkcyjną bez 
przestojów również w trudnych 
warunkach - dzień po dniu.  

1 Ochrona frontu urządzenia 
przed uderzeniami, typ 6-1/1 – 
20-2/1 
Stabilne elementy metalowe 
chronią panel obsługi i 
pokrętło przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, np. w wyniku 
uderzenia stelażem na talerze. 
W urządzeniach podłogowych 
osłonięta jest również szuflada Care 
i spryskiwacz ręczny.  

Opcja zawiera:
 › Elementy metalowe do ochrony 

frontu urządzenia

3 Wzmocniony stelaż na talerze, 
typ 20-1/1, 20-2/1
Stelaż na talerze HeavyDutyLine 
jest wykonany z bardziej 
wytrzymałego materiału i 
wyposażony we wzmocnione 
kółka. Dodatkowo szczeliny są 
zaspawane. Dlatego też stelaże 
na talerze są w stanie sprostać 
nie tylko wyjątkowo dużym 
obciążeniom i dużym załadunkom, 
ale również umożliwiają 
utrzymywanie higienicznej 
czystości bez większego nakładu 
pracy.

Opcja zawiera:
 › Stelaż na talerze HeavyDutyLine

2 Podłączany na zewnątrz czujnik 
temperatury potrawy, typ 6-1/1 
– 20-2/1
W przypadku urządzeń 
HeavyDutyLine wewnętrzny 
czujnik temperatury potrawy został 
zastąpiony przez podłączany na 
zewnątrz czujnik temperatury 
potrawy ze skrzynką z portem USB. 
Magnetyczne mocowanie znacznie 
ogranicza niebezpieczeństwo 
uszkodzeń. Czujnik temperatury 
potrawy można ponadto łatwo 
wymienić lub wykorzystywać w 
różnych urządzeniach. Pozwala to 
znacznie ograniczyć czasy przestoju 
i zapewnić bezpieczeństwo 
produkcji potraw dzięki kompletnej 
dokumentacji danych HACCP. 

Opcja zawiera:
 › Podłączany na zewnątrz czujnik 

temperatury potrawy ze skrzynką 
z portem USB

4 Boczna ochrona przed 
uderzeniami, typ 6-1/1 – 20-2/1 
(opcjonalna)
Boczne ściany i przednie 
krawędzie urządzenia - oprócz 
standardowego zakresu dostawy  
wersji o wzmocnionej konstrukcji 
(HeavyDutyLine) - można 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem za 
pomocą specjalnej ramy ochronnej. 
W urządzeniach stołowych 
montowana jest dodatkowo 
nakładka stołowa ze stabilnymi 
metalowymi wspornikami. Nakładka 
ta jest kompatybilna ze wszystkimi 
podstawami RATIONAL. 

Urządzenia podłogowe można 
zabezpieczyć metalowymi pałąkami 
montowanymi do nóżek urządzenia 
z lewej lub z prawej strony. W 
przypadku ustawienia kilku urządzeń 
obok siebie wsporniki metalowe 
należy montować wyłącznie na 
urządzeniach zewnętrznych.  

Dostępne rozszerzenia:
 › Nakładka stołowa ze specjalną 

ramą chroniącą przed 
uderzeniami z lewej i prawej 
strony

 › Rama chroniąca przed 
uderzeniami, urządzenia 
wolnostojące, lewa

 › Rama chroniąca przed 
uderzeniami, urządzenia 
wolnostojące, prawa

5 Ochrona drzwi urządzenia przed 
uderzeniami, typ 6-1/1 – 20-2/1 
(opcjonalna)
Całopowierzchniowa krata 
metalowa chroni drzwi przed 
uszkodzeniami, niezasłaniając 
widoku na wnętrze komory. 
Dzięki temu zagwarantowana jest 
niezawodna obsługa urządzenia.
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Dostępność dla urządzeń RATIONAL
iCombi Pro /  
iCombi Classic /  
CombiMaster Plus XS

Rodzaj energii Urządzenia 
stołowe 
HeavyDuty
(osłona frontu, 
czujnik TR USB)

Urządzenia 
podłogowe 
HeavyDuty
(osłona frontu, 
czujnik TR USB i 
stelaż na talerze)

Boczna 
ochrona przed 
uderzeniami
(lewa / prawa)

Krata chroniąca drzwi 
przed uderzeniami

Typ XS 6-2/3 Wersja elektryczna – – – –

Combi-Duo XS 6-2/3 Wersja elektryczna – – – –

Typ 6-1/1, 10-1/1 Wersja elektryczna / 
gazowa

● – ○ ○

Typy 6-2/1, 10-2/1 Wersja elektryczna / 
gazowa

● – ○ ○

Combi-Duo 6-1/1 na 6-1/1 
lub 6-1/1 na 10-1/1

Wersja elektryczna / 
gazowa

● – ○ ○

Combi-Duo 6-2/1 na 6-2/1 
lub 6-2/1 na 10-2/1

Wersja elektryczna / 
gazowa

● – ○ ○

Typ 20-1/1 Wersja elektryczna / 
gazowa

– ● ○ ○

Typ 20-2/1 Wersja elektryczna / 
gazowa

– ● ○ ○

● Dostępne / – niedostępne
○ Zamawiać oddzielnie

Międzynarodowe certyfikaty


