
DE EERSTE VAN EEN NIEUWE LIJN VAN PRODUCTEN





De eerste van een nieuwe lijn van producten,   
enig in hun soort.

Rational Production heeft een nieuwe lijn 
van producten ontworpen, waarvan elk kenmerk werd 
geoptimaliseerd, te beginnen met het vlaggenschip 
product Unitray. UniTray introduceert een nieuw concept, 
toegepast op alle producten van de UNI lijn, ontworpen 
om in perfecte synergie te werken, maar toch uniek zijn 
in hun soort.



FRONT SITE (A) SITE (B)

Uniek omdat ze  
een nieuwe lijn van dienbladwagens 
op de markt brengt 

Unitray is de nieuwe dienbladwagen van Rational 
Production, die nieuwe kwaliteitsnormen stelt. 
Unitray werd helemaal opnieuw ontworpen 
met het doel in zijn eigen categorie een koploper 
te worden: een nieuw design, nieuwe materialen 
en een maniakale aandacht voor ergonomie 
en beheerskosten.



MODERN 
De nieuwe design en de nieuwe materialen, gecombineerd 
met een innovatieve bouwtechnologie, bepalen een nieuwe 
productstandaard, in een samenspel van kleurtinten en 
minimale lijnen, voor een perfecte integratie in elk milieu.  
 
COMPACT 
In vergelijking met andere soortgelijke producten op de 
markt, met dezelfde capaciteit, neemt deze dienbladwagen 
de minste ruimte in. De nieuwe UniTray generatie is 12% 
kleiner en 6% lichter, waardoor minder ruimte maar ook 
minder moeite nodig is om te manoeuvreren. Alle accessoires 
zijn in het basisvolume van het product geïntegreerd. 
 
HOOG RENDEMENT 
Door zijn topprestaties is deze dienbladwagen geschikt 
voor de meest uiteenlopende toepassingen: C/S (cook 
& serve), C/C (cook & chill) en C/F (cook & freeze).  
 
ROBUUST 
Het product is, dankzij de nieuwe constructie met perime-
terframe, robuust en onbuigzaam als geen ander en dus 
geschikt voor de zwaarste taken.  
 
VEILIG 
De duwbeugel is ontworpen om uw handen tegen stoten 
te beschermen. Door het speciale sluitsysteem gaan 
de deuren van binnenuit open, in overeenstemming met 
de geldende veiligheidsnormen.

MILIEUVRIENDELIJK 
Dankzij de nieuwe technologie en de gebruikte materialen 
kan elk deel van het product vervangen worden wat leidt 
tot een efficiënt onderhoud en dus een grotere duur-
zaamheid en milieuvriendelijkheid.  
 
ERGONOMISCH 
Perfecte handgreep en uitstekende positie van de duwbeugel. 
Groot kleurenscherm met “gebruiksvriendelijke” interface. 
Voedingskabel in de hiervoor bestemde behuizing, 
ingebouwd op de zijde van de dienbladwagen en opties, 
geïntegreerd in de basisvolumes van het product zodat 
ze de bediener niet hinderen. 
 
CLEAN 
Eenvoudige schoonmaak dankzij de gladde oppervlakken 
en grote stralen, zowel intern als extern. 
 
VOORDELIG 
De ontwerpoplossingen verzekeren een gemakkelijk 
onderhoud en een langere levenscyclus van het product 
waardoor de beheerkosten aanzienlijk worden beperkt. 
 
FLEXIBEL 
Dankzij de opties en accessoires, speciaal ontwikkeld voor 
UniTray, is een optimaal gebruik van de dienbladwagen 
mogelijk, ook in bijzondere omstandigheden zoals 
de distributie van het ontbijt of de integratie van een 
multi portions service in rusthuizen.



FRONT SITE (A) SITE (B)

Uniek dankzij 
de perfecte serveerwijze

Uniserv plus is de ideale partner van Unitray, 
compact en ergonomisch zorgt hij voor een 
snelle levering van de maaltijden en dankzij 
de thermische isolatie, voor een langdurig 
behoud van de temperatuur.



FRONT SITE (A) SITE (B)

Uniek want 
snel en betrouwbaar 

Uniserv std is een robuuste en betrouwbare 
dienbladwagen, compact en licht, ontworpen 
om de maaltijden veilig te verplaatsen, terwijl 
ze tegen stoten en verontreiniging worden 
beschermd. Het ergonomisch design zorgt 
voor een optimale bewegingsvrijheid.



FRONT SITE (A) SITE (B)

Uniek want  
veelzijdig, eenvoudig en goedkoop 

Uniserv jolly werd ontworpen voor een veelzijdig 
en eenvoudig gebruik maar is niettemin geschikt 
om op een vlotte en doeltreffende wijze de inhoud 
van Unitray te vervoeren.





OPTIE
KLAPPLATEAU 
De dienbladwagen is uitgerust met een klapplateau om de 
dienbladen op te zetten tijdens het verdelen en afruimen 
van de maaltijden. 

ZAKHOUDER 
Unitray kan op beide zijden voorzien zijn van een zakhouder 
of een steun voor recipiënten. Verkrijgbaar in twee versies: 
stand-alone of in combinatie met een klapblad.

KLEUREN 
Unitray is beschikbaar in de kleuren: geel of blauw. 

 

TOEGERUST VOOR COMMUNICATOR USB  
Hiermee kunt u temperaturen en alarmen downloaden 
en via USB interface de parameters opnieuw programmeren. 
De analyses en gegevensopslag op een PC worden via de 
software “Communicator USB” uitgevoerd, in overeen-
stemming met de HACCP normen.

TOEGERUST VOOR COMMUNICATOR PLUS  
Hiermee is in real time en op afstand een volledige controle 
van de dienbladwagen mogelijk. De analyses en de gege-
vensopslag op PC worden via de software “Communicator 
PLUS” uitgevoerd, in overeenstemming met de HACCP 
normen. 

TOERUSTING KORF 
Hiermee is het mogelijk een dienbladenrek met maaltijden 
en dienbladen, van een Uniserv wagen naar een Unitray wa-
gen, over te brengen en omgekeerd. Met deze optie wordt 
het verplaatsen en verdelen van maaltijden gemakkelijker 
daar de lichtste en meest compacte wagen kan worden 
gebruikt.

WIELOPTIES 
UniTray biedt een compleet assortiment wielen: in gegal-
vaniseerd of roestvrij staal met een diameter van 160mm of 
200mm. Centrale rem (op beide zwenkwielen). Vaste wielen 
met vergrendeling van de rotatie (om de vaste wielen te kun-
nen zwenken voor een zijdelingse verplaatsing). 
 

VERLAAGDE BUMPER 
Hierdoor wordt de lengte 70mm beperkt en is UNITRAY 
de kleinste dienbladwagen van zijn categorie. 



COOK & SERVE COOK & CHILL / COOK & FREEZE

C/S - C/C - C/F GEBRUIK 
Unitray is verkrijgbaar in verschillende opstellingen:C/S 
(COOK & SERVE): behoud van de gewenste temperatuur, 
zowel in het koude als in de het warme compartiment. 
C/C (COOK & CHILL), C/F (COOK & FREEZE): behoud van de 
koude in beide compartimenten en regeneratie van het vo-
edsel in het warme compartiment door de verwarmingscyclus 
op het gewenst ogenblik manueel of automatisch te starten. 
Beide opstellingen beschikken over vier verwarmingscycli, 
volledig aanpasbaar aan elke behoefte. 
 
 

SLOT 
De deuren van de wagen kunnen met een sleutel gesloten 
worden zodat niet geautoriseerde personen ze niet kunnen 
openen.
 
 

MULTI POWER 
De optie Multipower zorgt voor een stroomonderbreking 
wanneer de ingestelde temperatuur tijdens de cyclus wordt 
bereikt met het doel de controle van stroompieken te 
optimaliseren.

KORFTOERUSTING  
Hiermee is het mogelijk een korf  2 deuren, 
maar ook een optionele 4-deur versie is verkrijgbaar 
(vouwdeuren). 

TREKHAAK 
Hiermee kunnen, met behulp van de geschikte voorzie-
ningen, tot 4 wagens verplaatst worden die met elkaar zijn 
aangesloten.

SCHEIDING VAN DE DIENBLADEN 
Om te vermijden dat tijdens het transport de maaltijden 
van het ene naar het andere dienblad verschuiven.

 
 

AANDRIJVING 
Unitray kan in een aangedreven versie uitgevoerd worden 
voor het vervoer op hellingen tot 15%. 



ACCESSOIRES
STANDAARD DIENBLAD  
Distributie voor een compleet menu, heet en koud. 

 

DIENBLAD 1/2 
Distributie beperkt menu. Distributie ontbijt in combinatie 
met blad voor ontbijttrays.

KIT PARKINSON DIENBLAD 
In combinatie met standaard dienblad met vakken voor het 
eetgerei.

TRAY VOOR OVENSCHALEN 
Distributie multi portions menu.  

DIENBLAD VOOR ONTBIJT 
Steun voor de distributie van dienblad voor ontbijt. 

EXTERNESONDE 
Te gebruiken in combinatie met de optie Communicator USB. 
Hiermee wordt de temperatuur van het voedsel in de kern 
gemeten en kunnen de waargenomen gegevens in het
geheugen van de wagen opgeslagen worden.

FORMAAT AFMETINGEN KLEUR

GN 530x325 mm
caffe latte / geel / grijs

EXT 565x332,5 mm

FORMAAT AFMETINGEN KLEUR

1/2 GN 263x326 mm
caffe latte / geel / grijs

1/2 EXT 280x332,5 mm

FORMAAT AFMETINGEN KLEUR

GN 530x325
caffe latte / geel / grijs

EXT 565x332,5

FORMAAT AFMETINGEN KLEUR

GN 530x325
caffe latte / geel / grijs

EXT 565x332,5

FORMAAT AFMETINGEN KLEUR

2 X 1/2 GN 263x326 mm
caffe latte / geel / grijs

2 X 1/2 EXT 280x332,5 mm



ROND PLAT BORD / CLOCHE

ROND PLAT BORD MET RAADSEL

ROND PLAT BORD MET TWEE VAKKEN

RECHTHOEKIGE SCHAAL / CLOCHE 

VIERKANTE SCHAAL / CLOCHE 

RONDE SCHAAL / CLOCHE

TRANSPORTKORF 
Vereist om in een keer alle maaltijden en dienbladen van een Uniserv dienstwagen 
naar de Unitray wagen over te brengen.  

NAAMBORDJE AFDELING 
Nuttig accessoire om de bestemming toe te kennen en/of documenten bij de 
wagen te voegen.

MAAT AFMETINGEN PAS INHOUD TRAY

SMALL 611x665x997 mm
91,15 20

79 24

LARGE 611x665x1234 mm
91,15 26

79 30

AFMETINGEN MATERIAAL KLEUR

bord Ø215 mm porselein wit

cloche Ø216 H53,5 mm PP kunststof oranje / geel / grijs

AFMETINGEN MATERIAAL KLEUR

bord Ø215 mm porselein wit

cloche Ø216 H53,5 mm PP kunststof oranje / geel / grijs

AFMETINGEN MATERIAAL KLEUR

bord Ø215 mm porselein wit

cloche Ø216 H53,5 mm PP kunststof oranje / geel / grijs

AFMETINGEN MATERIAAL KLEUR

schaal 177x111x35 mm porselein wit

cloche 177x111x28 mm PP kunststof oranje / geel / grijs

AFMETINGEN MATERIAAL KLEUR

schaal 120x120x42 mm porselein wit

cloche 115x115x37 mm PP kunststof oranje / geel / grijs

AFMETINGENI/INHOUD MATERIAAL KLEUR

schaal Ø135x69 mm / 0,5lt porselein wit

cloche Ø122 H18 mm PP kunststof oranje / geel / grijs



TECHNISCHE GEGEVENS

UNITRAY
BESCHRIJVING MEETEENHEID WAARDE

Afmetingen (standaard) mm SMALL 766x1049x1360 LARGE 766x1049x1597

Afmetingen (met verlaagde bumper) mm SMALL 766x979x1360 LARGE 766x979x1597

Wieldiameter mm VASTE 160 / 200 / ZWENKENDE 160 / 200

Beschermingsgraad IPX5

Minimumtemperatuur koude kamer °C -3

Maximumtemperatuur hete kamer °C 130

Type dienblad GN, EXT

Gewicht Kg SMALL ˜187 LARGE ˜203

Omgevingstemperatuur °C van 5 tot 40°C

Gas koelinstallatie R134a

PRODUCTBESCHRIJVING

TOEPASSING Dienbladwagen voor de distributie van hete en koude maaltijden op aangepaste trays. 

CONFIGURATIE Apparaat voor geventileerd regenereren / bewaren met geïntegreerde geventileerde koeling.

EXTERN

Besturingpaneel: uitgevoerd in thermogevormd ABS, uiterst stootvast.
Bovenste deksel: in thermogevormd ABS en aluminium, met geïntegreerde barrière.
Duwbeugel: ergonomische horizontale handgreep, in beveiligde stand.
Opbouw: in geanodiseerd aluminium, met ruime oxidatielaag en HPL panelen, schokbestendig en gemakkelijk 
te reinigen.
Deuren: standaard opstelling met 2 deuren met opening van 270°
               optionele opstelling met 4 vouwdeuren met opening van 270°.
Consistente bumpers in polyethyleen rondom.

INTERN

Kamer: in roestvrij staal met grote buigradius en naadloze gladde oppervlakken voor een gemakkelijke reiniging.
Ventilatordeksel en invoerladen: in roestvrij staal, gemakkelijk verwijderbaar en wasbaar.
Scheidingswand: In aluminium en kunststof , volledig wasbaar ook in een wastunnel , met pakkingen die door de 
bediener kunnen vervangen worden zonder gereedschap en zonder de wand te hoeven verwijderen.

DEUREN

Deurkozijn in aluminium, buitenpaneel in HPL, centraal paneel in isolerend materiaal en twee binnenpanelen 
in roestvrij staal.
Eenvoudig verwijderbare silicone pakkingen.
Openingshoek 270°.
Automatische vergrendeling met in het profiel ingebouwd mechanisme om stoten en breuken te vermijden.
Vergrendeling met optionele sleutel.

MATERIAAL Roestvrij staal AISI304, aluminium, kunststof.

CAPACITEIT MAALTIJDEN

MODEL 20 DIENBLADEN (TRAYS) 24 DIENBLADEN (TRAYS) 26 DIENBLADEN (TRAYS) 30 DIENBLADEN (TRAYS)

SMALL pas van 91,15 mm pas van 79 mm

LARGE pas van 91,15 mm pas van 79 mm

VERMOGEN EN AANSLUITSPANNING

VERMOGEN 
(KW)

CE 400V 16A 3F 
50/60Hz

CE 230V 16A 1F 
50/60Hz

CE 230V 20A 1F 
50/60Hz

CE 230V 32A 1F 
50/60Hz

CE 230V 16A 3F 
50/60Hz

GEBRUIK

9,8 x C/F -C/C

7,3 x x C/S -C/C

6,5 x x C/S -C/C

4,6 x x C/S

3,7 x x x C/S



PRODUCTBESCHRIJVING

TOEPASSING Open neutrale wagen voor het transport van korven.

EXTERN
Basis: in stootvaste kunststof.
Geleiders die de korf ondersteunen en verschuiven, in geanodiseerd aluminium, met pvc wielen.
Ergonomische duwbeugels, uitgevoerd in geanodiseerd aluminium.

MATERIAAL Aluminium, kunststof.

UNISERV JOLLY
BESCHRIJVING MEETEENHEID WAARDE

Afmetingen (standaard) mm 753x848x1120

Wieldiameter mm VASTE 125 / ZWENKENDE 125

Reiniging De wagen mag in een wastunnel gereinigd worden, de maximale temperatuur van het water is 65°C. 

Korftype GN, EXT

PRODUCTBESCHRIJVING

TOEPASSING Gesloten neutrale wagen, voor het transport van de korven.

EXTERN

Opbouw: in geanodiseerd aluminium, met ruime oxidatielaag en HPL panelen, schokbestendig en gemakkelijk te reinigen.
Basis: in geanodiseerd aluminium en vervolgens gelakt.
4 deuren met opening van 270°.
Bumpers in rubber over de volledige omtrek.

DEUREN Bestaande uit een aluminium deurkozijn en een handgreep, beide geanodiseerd en een stootvast HPL paneel.
Openingshoek 270°

MATERIAAL Aluminium, kunststof.

UNISERV STD
BESCHRIJVING MEETEENHEID WAARDE

Afmetingen (standaard) mm SMALL 763x806x1329 LARGE 763x806x1566

Wieldiameter mm VASTE 125 / ZWENKENDE 125

Reiniging De wagen mag in een wastunnel gereinigd worden, de maximale temperatuur van het water is 65°C. 

Korftype GN, EXT

PRODUCTBESCHRIJVING

TOEPASSING Geïsoleerde en gesloten neutrale wagen voor het transport van de korven.

EXTERN

Bovenste deksel: in thermogevormd ABS en aluminium, met geïntegreerde barrière.
Opbouw: in geanodiseerd aluminium, met ruime oxidatielaag en HPL panelen, schokbestendig en gemakkelijk te reinigen.
Buffer: in geanodiseerd aluminium en vervolgens gelakt.
2 deuren met opening van 270°.
Bumpers in rubber over de volledige omtrek.

INTERN Kamer: in roestvrij staal met grote buigradius voor een gemakkelijke reiniging.
Geleiders voor de dienbladen in kunststof.

DEUREN
Bestaande uit een aluminium deurkozijn , een HPL buitenpaneel , een centraal paneel in isolerend materiaal en een 
binnenpaneel in roestvrij staal. Openingshoek 270°.
Automatische vergrendeling met in het profiel ingebouwd mechanisme om stoten en breuken te vermijden.

MATERIAAL Roestvrij staal AISI304, aluminium, kunststof.

UNISERV PLUS
BESCHRIJVING MEETEENHEID WAARDE

Afmetingen (standaard) mm SMALL 763x848x1398 LARGE 763x848x1635

Wieldiameter mm VASTE 125 / ZWENKENDE 125

Reiniging De wagen mag in een wastunnel gereinigd worden, de maximale temperatuur van het water is 65°C. 

Korftype GN, EXT
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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  


