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Evolutie tot uw dienst

EVOMULTI is, dank zij het constructieve concept gebaseerd 
op ALUFRAME, handelsmerk van de nieuwe producten 
Rational Production, het lichtste en meest compacte 
multi-portie wagentje met convectieverwarming op 
de markt, zonder daarvoor af te zien van optimale 
prestaties, ergonomie en gebruiksgemak.
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Het multie-portie wagentje EVOMULTI is geken-
merkt door een licht gewicht, kleine afmetingen 
en eenvoudige en elegante lijnen voor het vervoer 
en opschotelen van het voedsel direct op de plaats 
waar het verbruikt wordt.
Perfect voor het regenereren en/of op temperatuur 
houden van de maaltijden tot op het ogenblik waarop 

ze verdeeld worden, ontworpen voor Cook&Serve, 
Cook&Chill en Cook&Freeze, of zelfs voor eenvou-
dige kookcycli.
Het kan in verschillende maten geconfigureerd wor-
den met verwarmde, gekoelde en neutrale ruimtes, 
en het is ook voorzien van een breed gamma opties 
om nog beter aan de hoogste eisen te beantwoorden.

Het wagentje EVOMULTI staat meerdere configuraties toe,
dank zij de combinatie van opties, maten en types van gebruik.

ZIJKANTMAAT S (BACK OPEN) MAAT L (BACK OPEN)

MODEL

L S

AFMETINGEN

A 1391 1391

B 1297 863

C 760 760

VERMOGEN 
HOUDERS

2x8 GN 1/1 8 GN 1/1

2x16 GN 1/2 16 GN 1/2

RUIMTES 2 1



Plus

PRESTATIES
Tienjarige know-how en inves-
teringen in R&D in de convec-
tie-technologie garanderen uit-
stekende gelijkmatigheid van de 
temperaturen en behoud van de 
organoleptische eigenschappen 
van de maaltijden.

USER FRIENDLY
Het intuïtief interface met eenvou-
dige kleuren en de status-led die 
ook op afstand goed zichtbaar is, 
garanderen dat de informatie bij ie-
dere gebruiksconditie onmiddellijk 
duidelijk begrepen wordt. Ieder de-
tail is bovendien bestudeerd om het 
maximale gebruiksgemak te bieden.

ERGONOMIE
EVOMULTI, ontworpen op basis 
van een aandachtige studie van 
de ergonomie vanwege specifieke 
deskundigen, is zowel voor de be-
diener als voor de gast een func-
tioneel wagentje. 

ALUFRAME Het gebruik van de technologie aluframe, ontleend aan 
de luchtvaart, heeft de ontwikkeling toegestaan van een kooivormig 
frame, met schroefverbindingen, zonder lasnaden en gekenmerkt 
door uiterste stevigheid en lichtheid. ALUFRAME staat toe de on-
derdelen gemakkelijk te vervangen; het gebruik van athermische 
profielen op de hele omtrek verbetert bovendien de isolatie van het 
wagentje.

Frame rondom met hoge
structurele weerstand.

Eenvoudige en snelle montage. Zeer stevig.
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• 8 snel kiesbare cycli 
• Nieuwe rubriek “Recepten”: tot 100 aanpasbare cycli
• Bumper rondom voor een volledige bescherming van de deuren wanneer deze open zijn
• Speciale beschermende opbergholte voor de toevoerkabel
• Accessoires volledig geïntegreerd in de basisomvang van het product
• Totale overeenstemming met de HACCP normen

WARM
Ruimte met geventileerde verwarming (max. temp. 170°C)
KOUD 
Ruimte met statische koeling (min. temp. -3°C)
KOUD / WARM
Gemengde geventileerde ruimte (min. temp. -3°C; max. temp. 170°C)

COOK & SERVE
Conservation des aliments à la température souhaitée 
COOK & CHILL - COOK & FREEZE
Conservation du froid des aliments et régénération au moment voulu
COOK 
Possibilité d’effectuer de simples cuissons

Belangrijkste kenmerken 

Type holte

Type gebruik



OPEN BRIDGE

ACCESSOIRES
KANTELVLAKKEN
De wagen kan uitgerust zijn met tot 3 kantelvlakken, om 
het grootst mogelijke steunoppervlak te bieden.

ZAKKENHOUDER
Ieder kantelvlak kan voorzien zijn van een bijkomende zak-
kenhouder/houdersteun.

“OPEN” OF “BRIDGE” UITVOERING
Er zijn twee uitrustingen beschikbaar: “Open” met een wijd 
werkvlak, voor een maximale bruikbaarheid langs de vier 
kanten, “Bridge” met een bijkomend verhoogd vlak en hoest-
scherm.

VLAK EN VERWARMENDE LICHTEN
Deze optie garandeert het gelijkmatig behoud van de tem-
peratuur van het voedsel op het werkvlak tijdens de dienst.

VARIANTEN WIELEN
EVOMULTI kan uitgerust worden met 4 of 6 wielen, 
met een diameter 160mm of 200mm, in verzinkt of roest-
vrij staal.

VOORBESCHIKTHEID COMMUNICATOR SYSTEMEN
EVOMULTI kan geconfigureerd worden om te werken met 
alle systemen Communicator van Rational Production die 
de analyse en opslag toestaan van de HACCP gegevens 
(temperaturen en eventuele alarmen), evenals de program-
mering van de parameters in real time of uitgesteld.

SLUITING
De deuren van het wagentje kunnen met een sleutel geslo-
ten worden om opening door niet geautoriseerde personen 
te vermijden.

KLEUREN
EVOMULTI is beschikbaar in de kleuren Geel en Blauw.
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RATIONAL PRODUCTION srl
 
Via L. Galvani, 7/H 
24061 Albano S. Alessandro (BG) Italy 
T. +39 035.452.1203 
F. +39 035.452.1983 
info@rationalproduction.com 
www.rationalproduction.com  


