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RATIONAL.
A empresa dos cozinheiros.

O objetivo da nossa empresa 
Oferecemos os maiores benefícios às  
pessoas que preparam pratos quentes  
em cozinhas industriais e comerciais.

Oferecer o máximo benefício para 
os nossos clientes: há 40 anos,  
este é o nosso objetivo. Tudo 
começou com a invenção do nosso 
primeiro forno combinado, uma 
inovação que revolucionou o mun-
do no preparo quente de refeições. 
Desde este momento, nos mantive-
mos firmes na rota da especialização 
e nos concentramos unicamente nas 
necessidades e desejos de nossos 
clientes. Isso nos possibilitou encon-
trar as melhores soluções para seus 
problemas - melhor que qualquer 
outra solução já oferecida.

Outra razão também pode ser encontrada na maneira 
como nós vemos a nós mesmos: nós nos vemos, primeira-
mente, como uma empresa inovadora na resolução de pro-
blemas para os profissionais que trabalham em cozinhas 
profissionais, não apenas como um simples fabricante de 
equipamentos. Esta imagem também se reflete em nosso 
trabalho de desenvolvimento, onde físicos, engenheiros, 
cientistas e chefs usam, anualmente, 25 toneladas de 
alimentos para pesquisa, desenvolvimento e melhoria da 
variedade de aplicações disponíveis para nossos clientes. 

Os nossos esforços nos levaram ao CombiMaster® Plus, 
uma solução sob medida que permite aos profissionais que 
trabalham em cozinhas profissionais superarem sem pro-
blemas as atividades cotidianas. Você obtém uma excelen-
te qualidade de refeições, reduz seu uso de matérias-pri-
mas e do consumo de recursos e também economiza um 
tempo considerável com a nova limpeza automática. Com 
isso, o CombiMaster® Plus estabelece medidas de desem-
penho completamente novas.
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RATIONAL CombiMaster® Plus. 
Uma categoria à parte.

Cozinhar exige precisão. Tanto do cozinheiro como de 
suas ferramentas. O novo CombiMaster® Plus trabalha 
de forma precisa desde qualquer perspectiva: ele ofe-
rece tecnologia de ponta e apoia os Chefs em sua arte 
individual. 

É um equipamento robusto e fácil de operar, que  
convence por suas funções que proporcionam sempre  
a maior qualidade possível das refeições: crostas  
crocantes, assados suculentos, aromas intensos e cores 
saturadas, conservando as vitaminas e os minerais. 

Tudo isto devido ao clima ideal na câmara de cocção  
e a um minucioso ajuste da temperatura, umidade,  
circulação do ar e tempo de cocção.

As características principais:

>  Variedades infinitas de cocção 
O CombiMaster® Plus substitui até 50 % dos equi-
pamentos tradicionais de cozinha: use-o como chapa 
ou grelha e para levar ao forno, assar, estufar, brasear, 
cozer ao vapor, ferver, refogar entre tantas outras 
aplicações. 

>  Potência de cocção única 
A potência de cocção do CombiMaster® Plus permite 
aumentar a capacidade produtiva em até 30 % compa-
rativamente a modelos sem circulação dinâmica do ar. 
Combinado com as melhores tecnologias de cocção, 
garante refeições de qualidade sempre excelente.

>  Ótimo clima de cocção 
ClimaPlus® regula com precisão o clima específico do 
produto na câmara de cocção, para crostas crocantes, 
empanados sequinhos e assados suculentos. 

 
 
>  Manuseio fácil 

O comando pelo botão rotativo para a seleção das 
diversas funções é simples, absolutamente claro e 
já provou sua eficácia no cotidiano difícil vivido na 
cozinha. A limpeza automática garante uma limpeza 
higiênica, se pretendido, também durante a noite.

Agora também existe o CombiMaster® Plus no 
formato pequeno: o novo CombiMaster® Plus XS. 
Para mais informações, visite-nos na internet em 
rational-online.com.
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CombiMaster® Plus. 
Potência que impressiona.

Desumidificação altamente  
eficaz da câmara de cocção 
A nova desumidificação ativa da 
câmara de cocção atua de forma 
rápida e segura, independente das 
circunstâncias. Isto garante crostas 
e empanados crocantes e assados 
suculentos, mesmo quando se  
produzem grandes quantidades.

Circulação dinâmica do ar 
O inovador e patenteado sistema de 
distribuição dinâmica em conjunto 
com a geometria de fluxo otimizado 
da câmara de cocção distribuem o 
calor da melhor forma pela câmara 
de cocção, garantindo que o mesmo 
seja aplicado somente onde é neces-
sário. Os alimentos são cozidos de 
forma uniforme - desde a primeira 
até a última bandeja.

Vapor fresco, puro e higiênico 
A regulagem eficiente do po-
tente gerador de vapor oferece 
uma extraordinária vantagem: 
combina os benefícios de realizar 
cocções em água, especialmente 
com alta umidade, com as cocções 
mais delicadas em vapor. Tempos 
mínimos de aquecimento, cores e 
sabores intensos. Sem mencionar 
a retenção de vitaminas e minerais. 
A temperatura e saturação cons-
tantes do vapor garantem a melhor 
qualidade possível dos alimentos. 
O novo sistema de regulagem de 
vapor garante que vapor fresco, 
puro e higiênico circule dentro da 
câmara de cocção, entre os ali-
mentos, constante e gentilmente. 
Mesmo os produtos mais sensíveis 
não ficam ressecados. 

O melhor desempenho:

>  Circulação dinâmica do ar e nova geometria  
da câmara de cocção 
A soma de ambos fatores proporciona uma distribuição abso-
lutamente homogênea do calor e uma uniformidade de cocção 
até agora inalcançável.

>  Gerenciamento ativo do clima na câmara de cocção 
Uma técnica de desumidificação extremamente efetiva e rápida 
permite que assados e empanados resultem na perfeição,  
mesmo com a carga total: tenros e suculentos por dentro,  
dourados e crocantes por fora.

>  Geração de vapor higiênica e eficiente 
O melhor equipamento para cocção a vapor. A geração de vapor 
é particularmente rápida e constante ao mais alto nível. Os 
alimentos sensíveis como os legumes e peixe cozem delicada-
mente sem ressecar.

O CombiMaster® Plus estabelece 
novas metas  não só em matéria de 
rentabilidade: a energia é direcio-
nada com a dosagem exata para o 
alimento, de modo extremamente 
potente quando necessário. 

Uma central de medição e regulagem altamente sensível encarrega-se de 
que o clima na câmara de cocção seja uniforme e adaptado às necessidades 
particulares de cada alimento. Nestas ótimas condições é possível obter 
resultados excepcionais, mesmo no caso de produtos de cocção difícil 
como os gratinados, os grelhados e todo tipo de peças pequenas na grelha. 
Bandeja por bandeja, peça a peça e porção a porção. Esta é a diferença que 
os seus convidados veem, saboreiam e desfrutam.
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O CombiMaster® Plus é um autêntico multitalento que se tornará, instantaneamente, em um aliado indispensável 
na cozinha. Ele é categórico no que diz respeito à necessidade de espaço: tudo aquilo que até o momento necessi-
tava de muito esforço e espaço, com diversos equipamentos de cozinha, agora pode ser preparado em um só equi-
pamento, em uma área inferior a aprox. 1 m2. O CombiMaster® Plus é fácil de usar desde o primeiro momento. Os 
símbolos simples, intuitivos, com clara disposição e o comando giratório simplificam a precisão na configuração.

CombiMaster® Plus. 
O multitalento.

Modo de funcionamento Vapor de 30 °C a 130 °C 
O gerador de vapor de alto desempenho com nova regulagem cria sempre vapor 
fresco higiênico. Você pode cozinhar sem adicionar água e sem esperar a água ferver. 
A temperatura constante na câmara de cocção e uma máxima saturação de vapor 
garantem um processo de cocção uniforme e delicado e a extraordinária qualidade 
das refeições. Cores apetitosas, boa consistência e a certeza de que todos os nutrien-
tes e vitaminas serão mantidos, especialmente nos legumes: tudo isso é garantido. 
Mesmo pratos sensíveis como Crème Caramel, flans, peixes nobres ou mousselines 
são feitos sem esforço e também em grandes quantidades. 
 
Modo de funcionamento Ar quente de 30 °C a 300 °C 
O ar quente circulante com elevada velocidade passa por todos os lados dos alimen-
tos. Desta forma, a proteína da carne é selada imediatamente, o que garante que  
permaneça extremamente suculenta por dentro. A temperatura constante do ar 
quente em até 300°C não é somente um detalhe técnico, mas oferece também a 
reserva necessária de potência mesmo com cargas completas. Só assim é possível 
obter salteados e pré-cozidos ultra congelados suculentos e dourados, como lulas, 
croquetes, rolinhos primavera e asas de frango, ou produtos de padaria. 
 
Modo de funcionamento Combinação de 30 °C a 300 °C 
Na combinação conjugam-se todas as vantagens do vapor quente, como o tempo de 
cozimento breve, menores perdas de cozimento, elevada suculência, com os bene-
fícios do ar quente, responsável pela intensa formação de aromas, cor apetitosa e 
crosta crocante. Completamente sem girar e mexer e com um tempo de cozimento 
significativamente mais reduzido, você pode evitar até 50% das perdas comuns. 
 
Finishing® 
Finishing® significa a desconexão intencional da produção e do serviço. Desde os 
acompanhamentos até o menu completo: você aquecerá os alimentos que preparou 
com perfeição, devido ao clima ideal da câmara de cocção no CombiMaster® Plus. 
Os alimentos serão levados rapidamente a temperatura de serviço - não importa se 
em bandejas, pratos ou recipientes. Você ganha flexibilidade, e seus convidados se 
maravilharão com a experiência, uma vez que os alimentos não serão mais mantidos 
quentes por longos períodos de tempo, perdendo qualidade. 
 
Limpeza automática 
Com a nova limpeza automática, o seu CombiMaster® Plus fica limpo e higienizado  
de forma quase autônoma – se desejar, também durante a noite.

Programável individualmente 
Capacidade de armazenamento de até 100 programas, com 6 passos cada, para  
sequências individuais automáticas de cocção. Isso permite que você carregue  
sequências de cocção com múltiplos passos simplesmente pressionando um botão. 
 
5 Velocidades de ar 
Quer sensível, quer robusto o CombiMaster® Plus tem a velocidade de circulação de 
ar correta para cada alimento a cozinhar. Mesmo suflês, eclairs ou também biscoitos 
são produzidos facilmente.
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ClimaPlus® para a melhor qualidade  
dos alimentos. 
O segredo está no clima certo.

Regular a umidade com a adição de líquidos ou colocando 
ou removendo tampas sempre foi um fator decisivo para o 
sucesso de uma preparação. 

Mas isto requer tempo, atenção, experiência e precisão. Hoje em dia a 
central de medição e regulagem do CombiMaster® Plus economiza estes 
difíceis procedimentos, mantendo o nível de umidade ideal na câmara de 
cocção. ClimaPlus® converte a experiência e a prática culinária em uma 
tecnologia de vanguarda, inteligente e fácil de utilizar, para a elaboração 
de refeições de alta qualidade e sempre constante.

ClimaPlus® – o gerenciamento ativo do clima na câmara de cocção:

>  Os sensores do sistema de gerenciamento medem a umidade na câmara de cocção e a adaptam 
automaticamente aos valores dos parâmetros ajustados. Em função da necessidade, coloca ou extrai 
a umidade da câmara de cocção. Elimina a necessidade de incorporar líquido ou regar os alimentos 
com molhos.

>  ClimaPlus® pode ser usado tanto para a aplicação manual quanto com programas de cocção.  
Também permite modificar o ajuste da umidade conforme o seu gosto durante o processo de cocção.
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Simplesmente limpo.
Limpeza automática.

Não poderia ser mais simples: com a nova limpeza automática, 
o CombiMaster® Plus rapidamente volta a ficar pronto para  
funcionar. Ele se limpa e, caso desejável, também durante a 
noite. 

Você só precisa selecionar o nível de limpeza necessário,  
colocar as pastilhas solicitadas e pronto. Assim, você  
obtém um equipamento limpo e higiênico, cuidado da  
melhor forma possível. 

Além disso, a limpeza automática também permite poupar  
muito. Ela requer pouca energia, produtos químicos  
de limpeza e água e poupa, sobretudo, tempo de trabalho.  
O uso de produtos de limpeza sólidos permite que seja  
segura em termos de manuseio.

Você gostaria de renunciar à nova função 
de limpeza automática? Nosso novo  

CombiMaster® Tipo 61 e 101 Elétrico ofe-
rece isso também. Ele possui o programa de 

limpeza semiautomática, com o qual você  
garante a limpeza com menos intervenções. 
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Ganhando dinheiro  
desde o primeiro dia.
whitefficiency®.

O CombiMaster® Plus aumenta 
significativa e comprovadamente a 
eficiência de sua cozinha. Você não 
precisa esperar um longo período 
para amortização de seu investi-
mento - o equipamento lhe dará 
retorno imediato. As economias 
com os custos de ingredientes, 
energia, tempo de trabalho, inves-
timentos e demanda de espaço 
são tão grandes que excedem os 
custos do financiamento.

 Trabalhar com a RATIONAL significa precisar de menos recursos  
e obter mais potência. Isto é eficiência. Nós chamamos  
whitefficiency®.

Entendemos whitefficiency® como uma abordagem abrangente 
que começa desde o desenvolvimento do produto. Trabalha-
mos em estreita colaboração com universidades para encontrar 
soluções para minimizar a emissão de carbono da empresa. Isto 
continua na nossa produção com certificação ambiental, na nossa 
logística de distribuição eficiente em recursos até a reciclagem 
dos nossos equipamentos velhos.

Este é o seu benefício:

Isso se aplica especialmente para o whitefficiency® na sua  
cozinha. Porque RATIONAL é sinônimo de alta qualidade,  
mesmo em grandes quantidades. Você economizará no consumo 
de matéria-prima e produzirá menos resíduos. Além disso,  
com os nossos equipamentos não ocorre grande parte do  
consumo de energia, água e tempo.

Além disso, você também terá mais espaço livre em sua cozinha, 
pois poderá substituir de 40 a 50% dos equipamentos tradicio-
nais. 

Você pode substituir ou reduzir a carga de trabalho de seus  
equipamentos tradicionais de cozinha de 40 a 50% em um espaço 
de aproximadamente 1 m2. Isso reduz o espaço necessário em sua 
cozinha e os custos de investimento. Graças à limpeza automática, 
você também poupa um valioso tempo de trabalho  
e ainda continua reduzindo o tempo de amortização. 

Finalmente, whitefficiency® também significa para nós estar 
sempre ao seu lado. Com o nosso pacote ServicePlus, estaremos 
presentes durante toda a vida útil do equipamento, sem custos 
adicionais para você.

Exemplo: Refeitório de empresa com uma produção diária de 200 refeições com dois equipamentos 
CombiMaster® Plus 101

O seu benefício Cálculo do valor mensal O seu ganho de 
benefício mensal

Faça o seu 
próprio cálculo

Carne

O encolhimento dos assados, agora consi-
deravelmente inferior, permite  
uma redução do consumo de matéria-prima 
em até 10 %*.

Consumo convencional  
de matéria-prima: R$ 20.160,00  
Consumo de matéria-prima com o 
CombiMaster® Plus R$ 18.144,00

= R$ 2.016,00

Gordura

Praticamente supérflua. Os custos de com-
pra e eliminação de gordura diminuem em 
até 95 %*.

Consumo convencional de  
matéria-prima: R$ 420,00 
Consumo de matéria-prima com o 
CombiMaster® Plus R$ 21,00 

= R$ 399,00

Energia

Através de tempos mais curtos de  
pré-aquecimento e de técnicas de controle 
moderna, gasta até 60 % menos  
(0,35 R$ por Kw/h)

Consumo convencional  
6.300 kWh = R$ 3.780,00 
CombiMaster® Plus  
2.520 kWh = R$ 1.764,00

= R$ 2.016,00

Horas de trabalho

Benefício devido à pré-produção, fácil ope-
ração e limpeza automática 55 horas menos x R$ 60,00** = R$ 3.300,00

O seu plus de benefício mensal = R$ 7.731,00 

O seu plus de benefício ano = 92.772,00

* comparado aos métodos de cocção convencionais. ** Cálculo misto da taxa por hora para cozinheiro/pessoal de limpeza.
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A tecnologia que faz mais.
Porque a diferença está no detalhe.

Segurança

 >  Elevada segurança de trabalho devido a uma altura 
reduzida 
A RATIONAL estabelece um novo padrão normativo. 
Em todos os tamanhos de equipamentos o rack  
superior fica a 1,60 m de altura. 

>  Porta de vidro duplo com retro ventilação e  
revestimento termo refletor 
 A sua construção minimiza a temperatura de contato 
do vidro exterior e facilita a limpeza entre ambos os 
vidros.

 >  Bandeja de coleta de gotas integrada 
 A bandeja coletora de gotas integrada na porta do 
equipamento evita que poças de água se formem  
no chão, mesmo com a porta aberta.

 >  RATIONAL ConnectedCooking 
Com a moderna solução de conectividade para a co-
zinha profissional você terá sempre uma base segura: 
Com a documentação HACCP automática, os dados 
importantes de todos os equipamentos ligados são 
registrados, apresentados claramente e guardados de 
maneira completamente automática. É claro que você 
pode optar por apenas exportar todos os dados como 
tabela ou em formato PDF, salvá-los ou imprimi-los 
separadamente. Mais em ConnectedCooking.com

Tecnologia de cocção

 >  ClimaPlus® 
 A central de medição e regulagem mantém automati-
camente a câmara de cocção no clima que você definir. 
Isto, combinado com o sistema de desumidificação 
mais eficaz, permite-nos conseguir crostas crocantes 
e empanados sequinhos e suculentos.

>  Gerador de vapor 
A nova regulagem do gerador de vapor produz cons-
tantemente vapor 100% higiênico e fresco, para uma 
ótima qualidade dos alimentos. A elevada saturação 
de vapor evita que os alimentos ressequem, tanto em 
altas, quanto em baixas temperaturas.

>  Nova tecnologia de Patente pendente  
distribuição de ar  
 O sistema de distribuição dinâmica e a geometria 
especial da câmara de cocção obtêm uma distribuição 
uniforme do calor. Isto é indispensável para resulta-
dos de cocção homogêneos quando o equipamento 
trabalha em carga total.

>  Separação centrífuga de gordura  Patenteado  
Elimina a limpeza e a mudança de filtros de gordura 
convencionais. A separação automática de gordura no 
rotor conserva a câmara de cocção limpa e garante o 
sabor autêntico dos alimentos.

Emprego eficiente de recursos

>  Abastecimento de energia em função da necessidade 
O revolucionário sistema de regulagem envia aos 
alimentos só a energia que eles conseguem absorver.

>  Mecanismo de vedação integrado  
em equipamentos autônomos  Patenteado  
Independente do uso de um rack móvel, o mecanismo 
integrado de vedação funciona sem a necessidade de 
uma chapa de vedação adicional, evitando o escape 
desnecessário de vapor e energia.

>  Redução de 28% na superfície ocupada (no XS 55 %) 
 As medidas compactas do equipamento fazem com 
que a superfície a aquecer seja menor, o que diminui 
também o consumo de energia. Adicionalmente, a 
abertura estreita da porta minimiza as perdas de  
energia quando se abre a porta da câmara de cocção.

>  Trocador de calor de alto rendimento  
em equipamentos a gás   Patenteado  
O desenho especial do trocador de calor garante um 
alto grau de eficácia. A superfície ampla e lisa facilita 
muito a limpeza. Os queimadores de gás ganharam 
o prêmio de inovação da Associação de Gás Alemã, 
pelas suas baixas emissões de gases de combustão.

Comodidade

>  Ducha integrada Patenteado  
 O jato com seleção de saída de água e a disposição 
ergonômica simplificam a limpeza do equipamento  
e é muito útil para enxaguar e para adicionar líquido. 
O dispositivo retrátil e a função automática de corte 
de água possibilitam a segurança e higiene ideais 
conforme a EN 1717 e SVGW (Schweizerischer Verein 
des Gas- und Wasserfaches = Associação Suíça para 
Gás e Água). 

>  Instalação simples 
 A saída livre integrada conforme à EN 1717 permite 
abrir mão de um sifão à parte. Homologação SVGW.

>  Inserção longitudinal 
 A inserção longitudinal possibilita a colocação de  
recipientes GN 1/3 e 2/3. Os recipientes são fáceis 
de carregar e descarregar.

>  Conexão USB 
 A interface USB permite que você realize o download 
dos dados HAPCC correspondentes aos últimos  
10 dias. Também permite que você carregue progra-
mas de cocção no equipamento e mantenha o  
CombiMaster® Plus atualizado com a versão do  
software RATIONAL mais recente.

Os produtos fabricados pela RATIONAL estão protegidos sob uma ou mais das seguintes patentes, modelos de utilidade ou modelos de design: 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; mais patentes pendentes
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Para refeições para trinta pessoas ou para vários 
milhares, disponibilizamos o CombiMaster® Plus nos 
tamanhos de equipamento adequados para cada ne-
cessidade e agora também no formato pequeno como 
CombiMaster® Plus XS. Ele cabe em qualquer cozinha 
e, graças às suas soluções de instalação refinadas, 
adequa-se tanto para as áreas em que se cozinha em 
frente ao cliente quanto como equipamento de apoio 
em restaurantes. O CombiMaster® Plus XS e o  
CombiMaster® estão disponíveis na versão elétrica. 
Todos os outros equipamentos estão disponíveis na 
versão elétrica ou a gás, idênticas na dimensão,  
equipamento e desempenho. 

Também há uma grande diversidade de versões espe-
ciais disponíveis para barcos, presídios, assim como  
o CombiMaster® Plus com drenagem de gordura  
integrada, que podem ser perfeitamente adaptáveis a  
condições específicas da sua cozinha. 

Além do CombiMaster® Plus temos também para você 
o nosso novo SelfCookingCenter® em um total de 
treze modelos. Somente o SelfCookingCenter® com  
iLevelControl, iCookingControl e Efficient CareControl 
disponibiliza um alto nível de eficiência, que eleva o 
seu dia a dia na cozinha a um nível acima da concor-
rência. Sâo suprimidos grande parte dos consumos de 
energia, água, produtos químicos de limpeza e tempo.

Funções: 
>  Modo forno combinado com 3 modos:  

Faixa de temperatura 30 °C–300 °C
>  ClimaPlus® – medição da umidade, 5 níveis  

de ajuste e regulagem
Características do equipamento: 
>  Sensor de temperatura de núcleo
>  Limpeza automática com três programas  

de limpeza (CombiMaster® Plus)
>   Ducha integrada com sistema automático  

de retração
>  100 programas com até 6 passos
>  5 velocidades de circulação do ar, programáveis
>  Cool Down para o arrefecimento rápido e seguro  

da câmara de cocção
>  Interface USB

Para cada necessidade.
O equipamento adequado.

Comprovado internacionalmente

Garantia de 2 anos

Equipamentos XS tipo 6 ⅔ Tipo 61* Tipo 101* Tipo 62 Tipo 102 Tipo 201 Tipo 202

Elétrico e Gás

Capacidade 6 x 2/3 GN 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

Número de refeições por turno  20–80 30–100 80–150 60–160 150–300 150–300 300–500

Inserção longitudinal 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

Largura 655 mm 847 mm 847 mm 1.069 mm 1.069 mm 879 mm 1.084 mm

Profundidade 555 mm 776 mm 776 mm 976 mm 976 mm 791 mm 996 mm

Altura 567 mm 782 mm 1.042 mm 782 mm 1.042 mm 1.782 mm 1.782 mm

Entrada de água R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Saída de água DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Pressão da água 150–600 kPa ou
0,15–0,6 MPa

150–600 kPa ou
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa ou
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa ou
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa ou
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa ou
0,15–0,6 Mpa

150–600 kPa ou
0,15–0,6 Mpa

Limpeza do CombiMaster® Plus automática automática automática automática automática automática automática

Limpeza do CombiMaster® – semiautomática semiautomática – – – –

Elétrico  

Peso CombiMaster® Plus 62 kg 103 kg 132 kg 147 kg 182 kg 254 kg 334 kg

Peso CombiMaster® – 99 kg 128 kg – – – –

Potência 5,3 kW/5,7 kW 10,3 kW/11,0 kW 17,1 kW/18,6 kW 20,5 kW/22,3 kW 33,6 kW/36,7 kW 34 kW/37,0 kW 61,7 kW/65,5 kW

Disjuntor 3 × 16 A/3 × 10 A 3 × 32 A/3 × 16 A 3 × 63 A/3 × 32 A 3 × 63 A/3 × 40 A 3 × 100 A/3 × 63 A 3 × 100 A/3 × 63 A 3 × 200 A/3 × 100 A

Conexão de rede 3 AC 220 V/
3 AC 400 V

3 AC 220 V/
3 AC 400 V

3 AC 220 V/ 
3 AC 400 V

3 AC 220 V/ 
3 AC 400 V

3 AC 220 V/ 
3 AC 400 V

3 AC 220 V/ 
3 AC 400 V

3 AC 220 V/ 
3 AC 400 V

Potência “ar quente” 5,0 kW/5,4 kW 9,7 kW/10,3 kW 16,5 kW/18,0 kW 19,8 kW/21,8 kW 32,9 kW/36,0 kW 32,9 kW/36,0 kW 60 kW/64,2 kW

Potência “vapor” 5,0 kW/5,4 kW 8,2 kW/9,0 kW 16,5 kW/18.0 kW 16,5 kW/18,0 kW 32,9 kW/36,0 kW 32,9 kW/36,0 kW 49,4 kW/54,0 kW

Gás

Peso – 114 kg 143 kg 160 kg 196 kg 284 kg 354 kg

Altura incl. proteção do escoamento – 1.012 mm 1.272 mm 1.087 mm 1.347 mm 2.087 mm 2.087 mm 

Potência conexão elétrica – 0,4 kW 0,5 kW 0,77 kW 0,8 kW 0,95 kW 1,6 kW

Disjuntor – 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Conexão de rede – 2 AC 230 V 2 AC 230 V 2 AC 230 V 2 AC 230 V 2 AC 230 V 2 AC 230 V

Conexão de alimentação do gás – R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Gás natural/Gás liquefeito GLP –

Carga térmica nominal máx. – 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

Potência “ar quente” – 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

Potência “vapor” – 12 kW/12 kW 20 kW/20 kW 21 kW/21 kW 40 kW/40 kW 38 kW/38 kW 51 kW/51 kW

* Também disponível como CombiMaster®  
(apenas versão elétrica). 
Registro Inmetro nº 004474/2016
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Acessórios RATIONAL.
O complemento perfeito.

Somente usando os acessórios originais da RATIONAL 
você poderá desfrutar de todas as possibilidades do 
CombiMaster® Plus. É claro que todos os acessórios 
essenciais também estão disponíveis no formato  
2/3 para o CombiMaster® Plus XS. 

Recipientes e bandejas conforme  
a norma gastronômica 
Os recipientes de aço inoxidável e bandejas RATIONAL 
estão disponíveis nos tamanhos 2/1, 1/1, 1/2, 1/3, 
de acordo com a norma gastronômica (GN) e para o 
equipamento XS também no 2/3. Para excelentes 
resultados ao assar, as bandejas de esmalte granitado ou 
assadeiras com revestimento antiaderente estão à sua 
disposição. Para aplicações típicas de assar, recomenda-
mos também as bandejas perfuradas com revestimento 
TriLax disponíveis nos tamanhos padrão GN ou norma 
de panificação.

Grelha em cruz e listras 
Graças à construção inovadora, a grelha em cruz e listras 
oferece-lhe dois padrões de grelha diferentes em uma 
só grelha. Independente do lado que utilizar, a grelha em 
cruz e listras transfere para os seus produtos as clássicas 
marcas de churrasqueira ou padrão típico das melhores 
redes steakhouse americanas. 

Bandeja para grelhados e pizza 
 Com as bandejas de grelhados e pizza podem ser pre-
parados todos os tipos de pizzas, pães pita e gratinados. 
Devido à elevada capacidade de condução térmica é 
possível atingir a mais alta qualidade nos resultados.  
O verso pode ser utilizado para grelhar legumes, bifes 
ou até peixe – com marcas de grelha perfeitas.

CombiFry® 
200 porções de batatas fritas em somente 15 minutos, 
e sem gordura. Com o CombiFry® é possível preparar 
grandes quantidades de produtos pré-fritos. Ele elimina 
completamente o custo de aquisição, armazenamento e 
eliminação da gordura.

Superspike para pato e frango 
A disposição vertical dos frangos e patos nos Supers-
pikes patenteado faz com que a carne do peito fique 
completamente tenra e suculenta, a pele fique crocante 
e uniformemente dourada. (espeto de pato não disponí-
vel em 2/3)

Multibaker 
 O Multibaker serve também para o preparo de grandes 
quantidades de ovos fritos, omeletes, rösti e tortilhas.  
O revestimento antiaderente especial evita que os ali-
mentos grudem.

Bases inferiores e armários inferiores 
 Para uma colocação segura dos equipamentos de mesa 
CombiMaster® Plus estão disponíveis 4 modelos.  
Todas as bases e armários inferiores foram concebidos 
de acordo com os diretrizes de higiene válidas.

Ultravent 
 Graças à tecnologia de condensação UltraVent, os 
vapores gerados são agrupados e desviados. Não são 
necessárias medidas complexas para as instalações de 
exaustão. A instalação é fácil e pode ser retirado a qual-
quer momento. Não é necessário uma ligação exterior.

UltraVent Plus 
 Além da tecnologia de condensação do UltraVent, o 
UltraVent Plus está equipado com uma técnica de filtra-
gem especial. Deste modo, são evitados tanto os vapo-
res como a indesejada fumaça que surgem ao grelhar 
e assar. Os aparelhos RATIONAL podem ser instalados 
também em locais críticos, tais como áreas frontais.
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Recomendação e planejamento 
Temos prazer em orientá-lo na solução dos desafios 
especiais da sua cozinha. Além disso, disponibilizamos 
sugestões gratuitas de planejamento para a construção 
ou reforma da sua cozinha.

Experimente nossos equipamentos 
Caso pretenda experimentar o CombiMaster® Plus em 
condições reais na sua cozinha, entre em contato com  
o nosso serviço externo para uma avaliação.

Instalação 
O CombiMaster® é fácil de instalar. A nossa grande rede 
de parceiros de serviço RATIONAL permite uma instala-
ção rápida e tecnicamente adequada. Além disso, ofere-
cemos soluções completas de instalação para condições 
estruturais especiais.

Treinamento inicial 
Conforme sua necessidade, um dos nossos experientes 
chefs de cozinha realizará treinamento em sua cozinha.

Academy RATIONAL 
Conosco a formação contínua está incluída. Em 
rational-online.com você se registra em um dos nossos 
seminários gratuitos. Descubra novas idéias para os 
seus menus, como obter melhores resultados, esclareça 
suas dúvidas e aproveite as dicas de aplicação dos chefs 
RATIONAL.

ChefLine® 
Ajuda fiel de cozinheiro para cozinheiro. Para todas as 
perguntas sobre a aplicação, você pode aproveitar, du-
rante os 365 dias do ano, a experiência dos nossos chefs 
de cozinha RATIONAL. Em uma conversa pessoal você 
obtém de forma rápida e descomplicada os conselhos 
especializados e as dicas comprovadas das quais você 
precisa.

RATIONAL ConnectedCooking 
Conectividade para as cozinhas profissionais. Conecte 
facilmente em rede seus equipamentos já beneficie-se 
de inúmeras funcionalidades adicionais, como a do-
cumentação HACCP automática. Deixe-se inspirar na 
vasta biblioteca de receitas com milhares de receitas in-
ternacionais e conte também com o serviço gratuito de 
atualização para seu CombiMaster® Plus. Também como 
aplicativo para quando está longe da cozinha.

RATIONAL Service-Partner 
Sempre por perto, sempre à sua disposição. A grande 
rede de parceiros de assistência técnica RATIONAL, 
qualificados e dedicados, oferece ajuda rápida e confi-
ável para todas as questões técnicas, incluindo forne-
cimento garantido de peças de reposição, serviço de 
atendimento técnico e serviço de emergência durante 
os fins de semana.

O pacote com tudo incluso. 
RATIONAL ServicePlus.

Você quer ver tudo com  
os seus próprios olhos? 
Cozinhe conosco.

Fique claramente convencido da eficácia dos nossos equipamentos.  
Experimente: participe em um dos eventos gratuitos nas suas proximidades 
e cozinhe com os nossos chefs de cozinha.

Descubra onde e quando se realizam os próximos eventos através do 
telefone (11) 3372-3000 ou em rational-online.com.

Você pode encontrar mais informações também na internet em  
rational-online.com
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RATIONAL BRASIL
Rua Cincinato Braga, 
500 - 1° andar - Bela Vista
CEP 01333-010 - São Paulo - SP
Brasil

Tel. +55 (11) 3372-3000

info@rational-online.com.br
rational-online.com 80
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