iCombi Pro / iCombi Classic

MarineLine.
Bezpieczne gotowanie nawet na
wzburzonym morzu.

MarineLine.

Nawet na wzburzonym morzu.
Każda kuchnia, czy to na statku,
jachcie czy platformie wiertniczej,
musi być wyposażona w
niezawodne, wydajne i elastyczne
urządzenia dostarczające potrawy
najwyższej jakości.
Urządzenia w wersji morskiej
MarineLine spełniają wymagania
w trudnych warunkach na
morzu. Podczas tworzenia
urządzeń oprócz bezpieczeństwa
w kuchni ważnym aspektem
było również zapewnienie
nieprzerwanej produkcji,
również na wzburzonym morzu.
Urządzenia RATIONAL w wersji
morskiej MarineLine posiadają
międzynarodowy certyfikat
Germanischer Lloyd i spełniają
surowe wymogi higieniczne
USPHS. Wersja morska
MarineLine jest dostępna dla
wszystkich iCombi Pro, iCombi
Classic oraz Combi-Duo w wersji
elektrycznej.

1 Podstawy okrętowe typ
XS 6-2/3 – 10-2/1
Urządzenie jest na stałe
przykręcane do podstawy, którego
nóżki ze stali szlachetnej można
przykręcić lub przyspawać do
podłogi lub stołu. W ten sposób
urządzenie jest zabezpieczone
przed przesuwaniem i
przewróceniem.

2 Zabezpieczenie przed
przechylaniem, typ 20-1/1,
20-2/1 oraz Combi-Duo
W przypadku urządzeń
wolnostojących można przyspawać
nóżki ze stali szlachetnej bezpośrednio
do podłogi lub przymocować do
niej za pomocą specjalnego zestawu
mocującego, zapobiegającego
przesuwaniu i przechylaniu się.

Dostępne podwyższenia
urządzenia z nóżkami do
przymocowania:
›› Podstawa I lub podstawa I dla
Combi-Duo
›› Podstawa II lub podstawa II
norma piekarnicza
›› Podstawa III
›› Podstawa IV

W urządzeniach Combi-Duo dolne
urządzenie jest przykręcone do
podstawy, którą można przykręcić lub
przyspawać do podłogi.

3 Blokada drzwi
Elastyczna regulacja blokady drzwi
amortyzuje ruch otwierania i
zamykania drzwi komory i pozwala
unieruchomić je w pozycji otwartej.
Również na wzburzonym morzu.
Dzięki płaskiej konstrukcji blokada
drzwi nie wystaje poza kontury
urządzenia, dzięki czemu można ją
stosować również w urządzeniach
Combi-Duo.

Opcja zawiera:
›› Blokada drzwi

W zestawie Combi-Duo znajdują
się punkty mocowania, które można
wykorzystać do przymocowania
urządzeń do ściany statku. W
ten sposób oba urządzenia są
zabezpieczone przed przesuwaniem i
przewróceniem.

4 Stelaże zawieszane i stelaż
ruchomy z zabezpieczeniem
wyposażenia GN
Specjalna krawędź na szynach
wjazdowych stelaży zawieszanych
oraz uchwyt na stelażach
ruchomych zabezpieczają akcesoria
przed wysunięciem z urządzenia.
Dodatkowo stelaże ruchome i
zawieszane posiadają spaw na
wszystkich łączeniach dookoła
i spełniają surowe wymogi
USPHS. Zapewnia to bezpieczne
i higieniczne korzystanie z
urządzenia na morzu.

5 Ochrona drzwi przed
uderzeniami (opcjonalna)
Zewnętrzną szybę drzwi komory
można opcjonalnie osłonić kratą
chroniącą przed uszkodzeniami.
Krata gwarantuje dobrą
widoczność w komorze pieca
nawet przy zamkniętych drzwiach
urządzenia.

Opcja zawiera:
›› Krata chroniąca drzwi przed
uderzeniami

Opcja zawiera:
›› Stelaż ruchomy i stelaż
zawieszany MarineLine

Opcja zawiera:
›› Urządzenia podłogowe z nóżkami
ze stali szlachetnej
›› Zestaw montażowy
›› Podstawa Combi-Duo z
mocowaniem
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Dostępność dla urządzeń RATIONAL
iCombi Pro /
iCombi Classic /
CombiMaster Plus XS

Rodzaj energii

Typ XS 6-2/3

Wersja elektryczna

●

–

–

Combi-Duo XS 6-2/3

Wersja elektryczna

●

–

–

Typ 6-1/1, 10-1/1

Wersja elektryczna

●

–

○

Typ 6-2/1, 10-2/1

Wersja elektryczna

●

–

○

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

Wersja elektryczna

●

–

○

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

Wersja elektryczna

●

–

○

Typ 20-1/1

Wersja elektryczna

–

●

○

Typ 20-2/1

Wersja elektryczna

–

●

○

MarineLine
(blokada drzwi,
okrętowy stelaż
zawieszany)

MarineLine
(blokada drzwi, nóżki
ze stali szlachetnej,
okrętowy stelaż
ruchomy)

Krata chroniąca drzwi
przed uderzeniami

● Dostępne / – niedostępne / ○ Zamawiać oddzielnie

Dostępność podstaw RATIONAL MarineLine
iCombi Pro /
iCombi Classic /
CombiMaster Plus XS

Podstawa XS
Standard

Podstawa I z
mocowaniem

Podstawa II z
mocowaniem

Podstawa III z
mocowaniem

Podstawa IV z
mocowaniem

Typ XS 6-2/3

●

–

●

–

–

Combi-Duo XS 6-2/3

●

–

●

–

–

Typ 6-1/1, 10-1/1

–

●

●

●

●

Typ 6-2/1, 10-2/1

–

●

●

●

●

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

–

●

–

–

–

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

–

●

–

–

–

Typ 20-1/1

–

–

–

–

–

Typ 20-2/1

–

–

–

–

–

Międzynarodowe certyfikaty
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Zastrzega się prawo do zmian technicznych wynikających z postępu technologicznego.

● Dostępne / – niedostępne

