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DR 39(S) 
 
• Compacte voorlader voor het reinigen van glazen, koppen en schotels 
• Capaciteit 30 korven per uur 
• 1 Programma van 120 sec. 
• Electromechanische bediening 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur 
• Korf 40 x 40 cm, waarvan er 2 bij de machine geleverd worden 
• Geschikt voor glazen tot 29 cm hoogte 
• Enkelwandig, alleen de deur is dubbelwandig 
• RVS filters 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Elektra aansluiting 230 volt, 3100 Watt 
• Afmeting: B x D x H  450 x 530 x 720 mm 

 
Accessoires: 

1. Ingebouwde waterontharder (DR 39S) 
2. Externe zeepdosering 
3. RVS – verhogingsbokje 
4. Korven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

NB: Alle ingebouwde waterontharders zijn geschikt tot 11°-12°dH. Daarboven 
adviseren wij een externe waterontharder. 
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DR 40(S) 
 

• Compacte voorlader voor het reinigen van glazen, koppen en schotels 
• Capaciteit 30 korven per uur 
• 1 Programma van 120 sec. 
• Electromechanische bediening 
• Korf 40 x 40 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden 
• Geschikt voor glazen tot 29 cm hoogte 
• Volledig dubbelwandig en geïsoleerd 
• RVS filters  
• Diepgetrokken zijwanden en afgeronde wastank 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting 
• Elektra aansluiting 230 volt, 3150 Watt 
• Afmeting: B x D x H  460 x 545 x 715 mm 

 
Accessoires: 

1. Ingebouwde waterontharder (DR 40S) 
2. Ingebouwde afvoerpomp 
3. Externe zeepdosering 
4. RVS – verhogingsbokje 
5. Korven  
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Optima 400 
 

• Compacte voorlader voor het reinigen van glazen, koppen en schotels 
• 6 Wasprogramma’s: 2 programma’s met naspoeling 85°C conform HACCP, 2 

programma’s met naspoeling 70°C ter voorkoming van glascorrosie en 2 
CLEAN programma’s met 100% verversing van het waswater bij elke 
wasbeurt 

• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Nederlandstalig LCD-tekstdisplay met kleurcode en programmaverloop 
• Drukloze boiler met naspoeldrukverhogingspomp 
• Afvoerpomp standaard 
• Ingebouwde wasmiddeldoseerunit standaard 
• Naspoelmiddeldoseerapparaat standaard 
• Roestvrijstalen naspoelboiler 
• Dubbelwandig en geïsoleerd 
• Diepgetrokken wastank en zijwanden 
• RVS filters 
• RVS wasarmen onder en boven 
• Afgeronde hoeken; eenvoudig schoonmaken 
• Intern reinigingsprogramma 
• Energiebesparende boiler 
• Thermochrone naspoeling 
• Korf 400x 400 mm, inclusief open glazenkorf en universeelkorf 
• Geschikt voor glazen tot 280 mm 
• Waterverbruik per wasbeurt 2 liter (bij volledige verversing van de wastank 4 

liter) 
• Elektra aansluiting 230 volt, 3250 watt 
• Afmeting: B X D X H 450 x 535 x 720 mm 

 
 

Accessoires: 
1. RVS verhogingsbokje 
2. Extra open glazenkorf 400x400mm 

(glazen staan schuin) 
3. Extra universeelkorft kunststof 

400x400mm, vlakke bodem 
4. Waterbehandelingsapparatuur 

d.m.v. omgekeerde osmose of 
ontharding.       
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DR 49 
 

• Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling 
• Deur dubbelwandig 
• Capaciteit: 

 Capaciteit  8 korven per uur bij koud water aansluiting 
 Capaciteit 20 korven per uur bij warm water aansluiting 

• 1 Programma van 120 seconden 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur 
• Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden 
• Geschikt voor glazen tot 32 cm hoogte 
• Geschikt voor borden tot Ø 32,5 cm, tot Ø 34,5 cm met speciale korf 
• Dubbel filter systeem 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting 
• Elektra aansluiting 230 volt  

 Boilervermogen 2800 watt 
 Totaalvermogen 3300 watt 

• Afmeting: B x D x H = 590 x 600 x 850 mm 
 
Accessoires: 

1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Externe waterontharder 
3. RVS verhogingsbokje 
4. Groot assortiment RHIMA vaatwas- en glazenkorven 
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DR 50(S) 
 

• Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling 
• 2 Programma’s: 120 en 180 seconden 
• Dubbelwandige deur 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden 
• Geschikt voor glazen tot 32 cm hoogte 
• Geschikt voor borden tot Ø 32,5 cm, tot Ø 34,5 cm met speciale korf 
• Dubbel filter systeem 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Elektra aansluiting 230 volt of 400 volt 

1. 230 volt: 
a. Capaciteit 10 korven per uur bij koud water aansluiting 
b. Capaciteit 30 korven per uur bij warm water aansluiting 
c. Boilervermogen 3000 watt 
d. Totaalvermogen 3530 watt 

2. 400 volt: 
a. Capaciteit 20 korven per uur bij koud water aansluiting 
b. Capaciteit 30 korven per uur bij warm water aansluiting 
c. Boilervermogen 4500 watt  
d. Totaalvermogen 5030 watt 

• Afmeting: B x D x H = 590 x 600 x 850 mm 
 

Accessoires: 
1. Ingebouwde waterontharder (DR 50S) 
2. Ingebouwde zeepdosering 
3. Ingebouwde afvoerpomp 
4. Verzwaard boilerelement 6000 watt/400volt 
5. RVS verhogingsbokje 
6. Breaktank met naspoeldrukverhogingspomp 
7. 3 x 230 volt leverbaar 
8. Groot assortiment RHIMA vaatwas- en 

glazenkorven 
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WD 4E 
 
• Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling 
• Speciaal ontworpen en gebouwd voor intensief gebruik 
• Voor wie hoge eisen stelt aan het eindresultaat - speciaal aanbevolen voor het 

reinigen van glaswerk in combinatie met een omgekeerde osmose installatie 
• 3 Wasprogramma’s; wastijden door TD programmeerbaar 
• Automatisch zelfreinigingsprogramma 
• Electronische besturing 
• Digitale weergave van temperatuur, was- en naspoelwater en resterende 

programmaduur 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwd naspoelmiddeldoseerapparaat 
• Dubbelwandige en geïsoleerde uitvoering 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden 
• Doorvoerhoogte 340 mm 
• RVS pompfilter 
• Robuuste, gecombineerde RVS was-/naspoelarm met nietverstoppende nozzels, 

boven en onder 
• Elektra aansluiting  400 volt 
• Zware naspoelboiler 9000 watt 
• Krachtige waspomp 750 watt; totaalvermogen 9750 watt 
• Capaciteit 50 korven per uur 
• Afmeting: B x D x H = 600 x 605 x 850 mm (afneembaar bovenblad bij 

onderbouw: -/- 25 mm) 
 
Accessoires: 
1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Ingebouwde afvoerpomp 
3. RVS oppervlaktefilters 
4. Breaktank met 

naspoeldrukverhogingspomp 
5. RVS verhogingsbokje met ruimte voor 2 

vaatwaskorven 
6. Afgesloten RVS verhogingsbokje voor 

opslag van zeep 
7. Externe waterontharders 
8. 230 volt uitvoering: capaciteit 8 korven 

per uur 
9. 3 x 230 volt 
10. Groot assortiment RHIMA vaatwas- en 

glazenkorven  
11. Inbouwmodel zonder beplating 
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DR 51(S) 
 

• Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling 
• 2 Programma’s: 120 en 180 seconden 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur 
• Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden 
• Geschikt voor glazen tot 32 cm hoogte 
• Geschikt voor borden tot Ø 34 cm 
• Geschikt voor 1/1 gastronorm 
• Dubbelwandige / geïsoleerde uitvoering 
• Makkelijk schoon te maken door afgeronde hoeken 
• 3-Voudig waswater filter systeem 
• RVS wasarmen, boven en onder 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Elektra aansluiting 400 volt 

400 volt: 
a. Capaciteit 20 korven per uur bij koud water aansluiting 
b. Capaciteit 30 korven per uur bij warm water aansluiting 
c. Boilervermogen 4500 watt 
d. Totaalvermogen 5000 watt 

• Ook leverbaar in 230 V, 3500 watt aansluiting 
• Afmeting: B x D x H = 595 x 610 x 845 mm 
 

Accessoires: 
1. Ingebouwde waterontharder (DR 51S) 
2. Ingebouwde zeepdosering 
3. Ingebouwde afvoerpomp 
4. Verzwaard boilerelement 6000 watt 
5. Breaktank met naspoeldrukverhogingspomp 
6. 3 x 230 volt 
7. RVS verhogingsbokje 
8. Groot assortiment RHIMA 

vaatwas- en glazenkorven 
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DR 51E(S) 
 

• Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling 
• Voor wie hoge eisen stelt aan het eindresultaat - speciaal aanbevolen voor het 

reinigen van glaswerk in combinatie met een omgekeerde osmose installatie 
• 4 Wasprogramma’s 
• Automatisch zelfreinigingsprogramma 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Energiebesparende boiler 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler  
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur 
• Diepgetrokkenwastank met RVS filter 
• Electronische besturing 
• Wasprogramma, tijdsduur en temperaturen afleesbaar 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden 
• Geschikt voor glazen tot 32 cm hoogte 
• Geschikt voor borden tot Ø 34 cm 
• Geschikt voor 1/1 gastronorm 
• RVS wasarmen, boven en onder 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Elektra aansluiting 400 volt 

400 volt: 
a. Capaciteit 20 korven per uur bij koud water aansluiting 
b. Capaciteit 30 korven per uur bij warm water aansluiting 
c. Boilervermogen 4500 watt 
d. Totaalvermogen 5000 watt 

• Ook leverbaar in 230 V, 3500 watt 
• Afmeting: B x D x H = 595 x 610 x 845 mm 
 

Accessoires: 
1. Ingebouwde waterontharder (DR 51ES) 
2. Ingebouwde zeepdosering 
3. Ingebouwde afvoerpomp 
4. breaktank met naspoeldrukverhogingspomp 
5. Verzwaard boilerelement 6000 watt 
6. 3 x 230 Volt 
7. RVS verhogingsbokje 
8. Groot assortiment Rhima vaatwas- en 

glazenkorven 
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Optima 500 
 

• Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling 
• 6 wasprogramma’s:  3 programma’s met naspoeling 85°C conform HACCP, 
    1 programma met naspoeling 70°C ter voorkoming van glascorrosie en 2 

CLEAN programma’s met 100% verversing van het waswater bij elke 
wasbeurt 

• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Nederlandstalig LCD-tekstdisplay met kleurcode en programmaverloop 
• Drukloze boiler met naspoeldrukverhogingspomp 
• Breektank standaard 
• Afvoerpomp standaard 
• Ingebouwde wasmiddeldoseerunit standaard 
• Naspoelmiddeldoseerapparaat standaard 
• Roestvrijstalen naspoelboiler 
• Dubbelwandig en geïsoleerd 
• Diepgetrokken wastank en zijwanden 
• RVS filters 
• RVS wasarmen onder en boven 
• Afgeronde hoeken; eenvoudig schoonmaken 
• Intern reinigingsprogramma 
• Energiebesparende boiler 
• Thermochrone naspoeling 
• Korf 500x 500 mm, inclusief open glazenkorf  
• Geschikt voor glazen tot 340 mm 
• Waterverbruik per wasbeurt 2,5 liter (bij volledige verversing van de wastank 7 

liter) 
• Elektra aansluiting 400 volt, 7750 watt, ook leverbaar in 230 volt uitvoering 
• Afmeting: B X D X H 600 x 610 x 850 mm 

 
Door de uitgebreide programmakeuze is de machine ook zeer geschikt voor 
vaatwerk. Door de CLEAN programma’s zeer geschikt als afdelingsmachine in de 
zorgsector. 

 
Accessoires: 

1. RVS verhogingsbokje 
2. Extra open glazenkorf 500x500 mm (glazen 

staan schuin)  
3. Kunststof glazenkorven met vakverdeling 
4. Vaatkorven uit het RHIMA programma 
5. Waterbehandelingsapparatuur d.m.v. 

omgekeerde osmose of ontharding. 
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DR 52E(S) 
 

• Professionele voorlader; geschikt voor onderbouw en vrijstaande opstelling 
• Speciaal ontworpen om ook plateaus en kratten 400x600mm en gastronorm 

(530x325mm) formaat te reinigen  
• Korf 50 x 50 cm. Bij de machine worden geleverd: 1 RVS 

gereedschappenbak, 1 universeel korf en 1 RVS plateau inzet 
• Onder een werktafel te plaatsen 
• 4 wasprogramma’s en een zelfreinigingsprogramma 
• Electronische besturing 
• Energiebesparende boiler 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• Diepgetrokken wastank 
• Dubbel vuilfiltersysteem 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur 
• Geschikt voor borden met Ø 40 cm 
• Dubbelwandig en geïsoleerd 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Elektra aansluiting 400 volt; 5,3 kW 

 Krachtige 750 watt waspomp 
 Boilervermogen 4500 watt 

• Afmeting: B x D x H = 600 x 680 x 850 mm 
 

Accessoires: 
1. Ingebouwde waterontharder (DR 52ES)  
2. Ingebouwde zeepdosering 
3. Ingebouwde afvoerpomp 
4. Verzwaard boilerelement 
5. Breaktank met 

naspoeldrukverhogingspomp 
6. 3 x 230 volt 
7. Speciale voltages  
8. RVS verhogingsbokje 
9. Groot assortiment RHIMA vaatwas- en 

glazenkorven 
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DR 53E(S) 
 

• Professionele voorlader op werkhoogte 
• 4 Wasprogramma’s 
• Automatisch zelfreinigingsprogramma 
• Electronische besturing 
• Wasprogramma, tijdsduur en temperaturen afleesbaar 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform H.A.C.C.P. 
• Vergrootte invoer (450 mm); geschikt voor grote pannenkoek- en pizzaborden 
• Vergrootte wasruimte geschikt voor kratten en plateaus 600 x 400 mm en 

gastronorm (530 x 325 mm) materialen 
• Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden 
• Krachtige wasmotor 1300 watt 
• 3-Voudig waswater filter systeem 
• RVS oppervlakte filters en pompfilter 
• Dubbelwandig en geïsoleerd 
• Diepgetrokken wastank 
• Energiebesparende boiler 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting 
• Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder 
• Elektra aansluiting 400 volt; 7300 watt 
• Afmeting: B x D x H = 600 x 700 x 1380 mm 
 

Accessoires: 
1. Ingebouwde waterontharder      

(DR 53ES) 
2. Ingebouwde zeepdosering 
3. Ingebouwde afvoerpomp 
4. Breaktank met 

naspoeldrukverhogingspomp 
5. 2 x 230 Volt 
6. Groot assortiment RHIMA vaatwas- 

en glazenkorven 
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DR 59 
 

• Prijsgunstige, ergonomische doorschuifmachine 
• Capaciteit: 

 20 korven per uur bij koud water aansluiting 
 40 korven per uur bij warm water aansluiting 

• 1 Automatisch wasprogramma van 90 seconden 
• Eenvoudige bediening en –onderhoud 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Kapbeveiligingsschakelaar 
• Korvengeleiding zowel geschikt voor lijn- als hoekopstelling 
• Thermochrone naspoeling > 82°C conform H.A.C.C.P. 
• Doorvoerhoogte 41 cm 
• Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden 
• Geschikt voor gastronorm afmetingen 
• Gescheiden was- en naspoelarmen, boven en onder 
• Diepgetrokken wastank met volledig afgeronde hoeken 
• Dubbel vuilfiltersysteem, oppervlakte filter en pompfilter  
• Zelfledigende pomp 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting 
• Elektra aansluiting 400 volt; 7,0 kW 

 Krachtige 1000 watt waspomp 
 Tankvermogen 2700 watt 
 Boilervermogen 6000 watt 

• Afmetingen: B x D x H = 650(720) x 
735 x 1470(1890)mm 

 
Accessoires: 

1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Ingebouwde afvoerpomp 
3. Breaktank met 

naspoeldrukverhogingspomp 
4. 3 x 230 Volt 
5. Externe waterontharders 
6. Standaard aan- en afvoertafels uit 

voorraad leverbaar 
7. Groot assortiment Rhima vaatwas- en 

glazenkorven 
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DR 60i 
 

• Krachtige doorschuifvaatwasmachine 
• Dubbelwandig en geïsoleerd  
• Thermometers voor was- en naspoeltemperatuur 
• 2 automatische wasprogramma’s van 60 en 120 seconden 
• Eenvoudige bediening en –onderhoud 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Kapbeveiligingsschakelaar 
• Korvengeleiding zowel geschikt voor lijn- als hoekopstelling 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform H.A.C.C.P. 
• Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden 
• Doorvoerhoogte 41 cm 
• Geschikt voor gastronorm afmetingen 
• Gescheiden was- en naspoelarmen, boven en onder 
• Rvs oppervlakte filters 
• Diepgetrokken wastank met volledig afgeronde hoeken 
• Zelfledigende pomp 
• Thermische beveiliging tegen 

oververhitting pomp 
• Elektra aansluiting 400 volt; 10300 watt 
 Krachtige 1300 watt waspomp 
 Tankvermogen 2700 watt 
 Boilervermogen 9000 watt 

• Afmetingen: B x D x H = 650(720) x 
735 x 1470(1890)mm 
 

Accessoires: 
1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Externe waterontharders 
3. Standaard aan- en afvoertafels uit 

voorraad leverbaar 
4. Ingebouwde afvoerpomp 
5. Breaktank met 

naspoeldrukverhogingspomp 
6. 3 x 230 Volt 
7. Groot assortiment Rhima vaatwas- en 

glazenkorven 
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PRM-6 voorwasmachine 
    

• Vervangt de voorspoeldouche 
• Te combineren met de doorschuifvaatwasser RHIMA WD-6 
• Programmaduur instelbaar door Technische Dienst 
• Wordt aangestuurd door WD-6 
• Robuuste RVS wasarmen met nietverstoppende wasnozzels, boven en onder 
• RVS oppervlakte filters 
• Dubbelwandig en geïsoleerd, ook de kap 
• Geschikt zowel voor lijn- als hoekopstelling 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting van de pomp 
• Aansluiting 400 – 3N – 50 HZ 
• Afmeting B x D x H 600(680) x 657 x 1430(1875) 
• Toepassing afvoerpomp is niet mogelijk 

 
Accessoires: 

• Automatische kap met autostart (let op minimale waterdruk 3 Bar) 
• Verbindingsblad 130 mm voor lijnopstelling 
• Verbindingsblad 300 mm voor lijn- of hoekopstelling 
• Zeepcabinet 300 mm voor lijn- of hoekopstelling 

 
                                                                      
 
 
 

                                                              



QUICK REFERENCE GUIDE 

18-1-2011 

WD-6 
 
• Krachtige doorschuifvaatwasmachine 
• Speciaal ontworpen en gebouwd voor intensief gebruik 
• Capaciteit: 
 40 korven per uur bij koud water aansluiting 
 60 korven per uur bij warm water aansluiting 

• Volledig electronische besturing met vrij-programmeerbare was- en naspoeltijden 
• 3 Automatische wasprogramma’s en een zelfreinigingsprogramma 
• Energie spaarprogramma indien tijdelijk geen aanvoer van vaatwerk 
• Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Kapbeveiligingsschakelaar 
• Korvengeleiding zowel geschikt voor lijn- als hoekopstelling 
• Thermochrone naspoeling > 82°C conform HACCP 
• Doorvoerhoogte 40 cm en geschikt voor gastronorm afmetingen 
• Korf 50 x 50 cm, waarvan er drie bij de machine geleverd worden 
• Dubbelwandig en geïsoleerd, ook de kap 
• RVS oppervlakte filters 
• Unieke kantelconstructie van de kap. Ontwaseming aan de achterzijde waardoor 

geen damp in het gezicht van de afwasser 
• Robuuste gecombineerde rvs was-/naspoelarm met 

nietverstoppende wasnozzels, boven en onder 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Elektra aansluiting 400 volt; 9900 watt 
 Krachtige 900 watt waspomp 
 Boilervermogen 9000 watt 

• Afmetingen: B x D x H = 600 x 657 x 1430(1875)mm 
 
Accessoires: 
1. Ingebouwde zeepdosering en ingebouwde afvoerpomp 
2. Ingebouwde naspoeldrukverhogingspomp (ook voor kaplift) 
3. Verzwaarde 12000 watt boiler bij koud water aansluiting 

(afzekeren 3 x 25 amp) 
4. High capacity boiler 15 kW (3 x 25 amp afzekeren) 
5. Automatisch openen/sluiten van de kap met “autostart” (let 

op: min. Waterdruk 3 Bar) 
6. Wasemcondensunit  (tafeldiepte + 50 mm) 
7. warmtewisselaar (tafeldiepte + 50mm; niet in combinatie 

met PRM) 
8. Bedieningspaneel links i.p.v. rechts 
9. breaktank met naspoeldrukverhogingspomp (alleen bij 9 

kW boiler) 
10. 3 x 230 volt 
11. Externe waterontharders 
12. RVS aan- en uitvoertafels 
13. Speciale voltages leverbaar 
14. Groot assortiment korven en glazenkorven leverbaar 
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• Vervangt de voorspoeldouche 
• Te combineren met de doorschuifvaatwasser RHIMA WD-7 
• Programmaduur instelbaar door Technische Dienst 
• Wordt aangestuurd door WD-7 
• Robuuste RVS wasarmen met nietverstoppende wasnozzels, boven en onder 
• RVS oppervlakte filters 
• Dubbelwandig en geïsoleerd, ook de kap 
• Geschikt zowel voor lijn- als hoekopstelling 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting van de pomp 
• Aansluiting 400 – 3N – 50 HZ 
• Afmeting B x D x H 660(761) x 657 x 1540(2080) 
• Toepassing afvoerpomp is niet mogelijk 

 
Accessoires: 

• Automatische kap met autostart (let op minimale waterdruk 3 Bar) 
• Verbindingsblad 130 mm voor lijnopstelling 
• Verbindingsblad 300 mm voor lijn- of hoekopstelling 
• Zeepcabinet 300 mm voor lijn- of hoekopstelling 
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WD-7 
 

• Combimachine voor vaatwerk en keukenmaterialen, voor intensief gebruik 
• Speciaal pannenwasprogramma met extra waskracht 
• Grotere doorvoerhoogte 505mm en extra binnenbreedte van 61 cm 
• Geschikt voor gastronorm èn euronorm afmeting (bv kratten, snijplanken, 

afzuigroosters, etc) 
• Capaciteit: - 40 korven per uur bij koud water aansluiting 

   - 60 korven per uur bij warm water aansluiting 
• Volledige electronische besturing met vrij-programmeerbare was- en naspoeltijden 
• 3 Automatische wasprogramma’s en een zelfreinigingsprogramma 
• Energie spaarprogramma indien tijdelijk geen aanvoer van vaatwerk 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Korvengeleiding zowel geschikt voor lijn- als hoekopstelling 
• Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur 
• Thermochrone naspoeling > 82°C conform HACCP 
• Korf 50 x 50 cm, waarvan er drie bij de machine geleverd worden 
• Dubbelwandig en geïsoleerd, ook de kap 
• RVS oppervlakte filters 
• Unieke kantelconstructie van de kap. Ontwaseming aan de achterzijde waardoor 

geen damp in het gezicht van de afwasser 
• Robuuste, gecombineerde rvs was-/naspoelarm met 

nietverstoppende wasnozzels, boven en onder 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting 
• Elektra aansluiting 400 volt; 10100 watt 
 Krachtige 1100 watt waspomp 
 Boilervermogen 9000 watt 

• Afmetingen: B x D x H = 660x657x1540(2080)mm 
 

Accessoires: 
1. Ingebouwde zeepdosering en ingebouwde afvoerpomp 
2. Ingebouwde naspoeldrukverhogingspomp (ook voor kaplift) 
3. Verzwaarde 12 kW boiler bij koudwater aansluiting 

(afzekeren 3 x 25 amp) 
4. High Capacity boiler 15 kW (afzekeren 3 x 25 amp) 
5. Automatisch openen- en sluiten van de kap met “autostart” 

(let op: min. 3 Bar waterdruk) 
6. Wasemcondensunit (tafeldiepte + 50 mm) 
7. warmtewisselaar (tafeldiepte + 50mm; niet i.c.m. PRM) 
8. Bedieningspaneel links i.p.v. rechts 
9. breaktank met naspoeldrukverhogingspomp (alleen bij 9kW 

boiler) 
10. 3 x 230 volt 
11. Externe waterontharders 
12. RVS aan- en uitvoertafels 
13. Speciale voltages leverbaar 
14. Groot assortiment korven en glazenkorven leverbaar 
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WD-12 GHE 
 
• Zeer robuuste combimachine voor vaatwerk en/of materialen 
• Krachtige wasdruk voor pannen, aangepaste wasdruk voor glas- en vaatwerk 
• Grote doorvoerhoogte 60 cm en extra binnenbreedte van 110 cm 
• Geschikt voor 2 vaatkorven 500x500mm of RVS-korf 1040x550mm 
• Gebouwd voor intensief gebruik 
• Te plaatsen als solo-machine of met aan- en afvoertafels als doorschuifmachine 
• Automatisch openen en sluiten van de kap (let op: min. Waterdruk 3 Bar) 
• Capaciteit: 
 40 korven per uur bij koud water aansluiting 
 60 korven per uur bij warm water aansluiting 

• 3 Automatische wasprogramma’s en zelfreinigingsprogramma  
• Energie spaarprogramma indien tijdelijk geen aanvoer van vaatwerk 
• Electronische besturing 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Kapbeveiligingsschakelaar 
• Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Thermochrone naspoeling > 82°C conform H.A.C.C.P. 
• Dubbelwandig en geïsoleerd, ook de kap 
• 4 Robuuste, gecombineerde rvs was- en naspoelarmen met rvs naspoelnozzels, 

boven en onder. 2 Waspompen met een capaciteit  2 x 750 liter/minuut 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Elektra aansluiting 400 volt; 16.400 watt 
 2 Krachtige 2200 watt waspompen 
 Boilervermogen 12.000 watt 

• Afmetingen: B x D x H = 1200 x 770(820) x 1850(2385)mm 
 
Accessoires: 

1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Ingebouwde afvoerpomp 
3. Externe waterontharders 
4. Breaktank met 

naspoeldrukverhogingspomp 
5. 3 x 230 volt 
6. RVS aan- en afvoertafels 

7. Speciale voltages leverbaar 
8. Ook stoomverwarmd leverbaar (150-

250kPA) 
9. Groot assortiment korven en glazenkorve  

leverbaar 
10. Ingebouwde drukverhogingspomp  

t.b.v. kap 
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• Professionele voorlader op werkhoogte 
• Compacte pannen- en gereedschappenwasmachine 
• Speciaal geschikt voor retail 
• 4 Wasprogramma’s en een automatisch zelfreinigingsprogramma 
• Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze 

technische dienst 
• Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• RVS korf 500 x 610 mm; tevens geschikt voor volkunststof RHIMA korven van 

500 x 500 mm, gastronorm afmetingen en euronorm kratten en plateaus van 
400 x 600 mm 

• Doorvoerhoogte 450 mm 
• Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig) 
• Energiebesparende boiler 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar 
• Diepgetrokken wastank met ronde hoeken voor eenvoudige reiniging 
• Dubbele RVS oppervlakte filters en extra pompfilter 
• Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Krachtige 3-fase waspomp 1100 watt (niet 

geschikt voor glas- en vaatwerk) 
• Boilervermogen 6000 watt 
• Tankvermogen 2700 watt 
• Elektra aansluiting 400 volt; 7100 watt 
• Afmeting: B x D x H = 600 x 700 x 1380 mm 
 
Accessoires: 

1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Ingebouwde afvoerpomp 
3. RVS basiskorf 500 x 610 mm 
4. Plateau inzet 
5. Gereedschapsbak 
6. Externe waterontharder 
7. Plus uitvoering 
8. 3 x 230 Volt 
9. speciale voltages 
10. Breaktank met 

naspoeldrukverhogingspomp 
11. Groot assortiment RHIMA 

korven 
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• Professionele voorlader op werkhoogte 
• Pannen- en gereedschappenwasmachine 
• Met intensief naspoelsysteem (RINS), d.w.z. inclusief breektank, 

naspoeldrukverhogingspomp, drukloze boiler, constante naspoeltemperatuur 
van 85°C 

• 4 wasprogramma’s en een automatisch zelfreinigingsprogramma 
• Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze 

technische dienst 
• Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• RVS korf 550 x 665 mm 
• Doorvoerhoogte 650 mm 
• Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig) 
• Energiebesparende boiler 
• Gelaste wastank met ronde hoeken: eenvoudig schoon te maken 
• Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder 
• Dubbel vuilfiltersysteem, oppervlakte filter en pompfilter 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Krachtige 2000 watt, 3-fase wasmotor  
• Boilervermogen 6000 watt 
• Elektra aansluiting 400 volt; 8000 watt 
• Afmetingen B x D x H = 690 x 800 x 1720/1980  

 
Accessoires: 

1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Verzwaarde boiler 9000 

watt 
3. Externe waterontharder 
4. Speciale voltages 
5. 3 x 230 volt 
6. RVS basiskorf 550 x 665 mm 
7. Plateau inzet 
8. Gereedschapsbak 
9. HACCP controle systeem 
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• Professionele voorlader op werkhoogte 
• Pannen- en gereedschappenwasmachine 
• Speciaal geschikt voor bakkerijen 
• Met intensief naspoelsysteem (RINS), d.w.z. inclusief breektank, 

naspoeldrukverhogingspomp, drukloze boiler, constante naspoeltemperatuur 
van 85°C 

• 4 wasprogramma’s en een automatisch zelfreinigingsprogramma 
• Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze 

technische dienst 
• Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• RVS korf 550 x 665 mm 
• Doorvoerhoogte 810 mm 
• Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig) 
• Energiebesparende boiler 
• Gelaste wastank met ronde hoeken: eenvoudig schoon te maken 
• Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder 
• Dubbel vuilfiltersysteem, oppervlakte filter en pompfilter 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Krachtige 2000 watt, 3-fase wasmotor  
• Boilervermogen 6000 watt 
• Elektra aansluiting 400 volt; 8000 watt 
• Afmetingen B x D x H = 690 x 800 x 1890/2275 

mm 
 
Accessoires: 
1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Verzwaarde boiler 9000 watt 
3. Externe waterontharder 
4. 3 x 230 Volt 
5. Speciale voltages 
6. RVS basiskorf 550 x 665 mm 
7. Plateau inzet 
8. Gereedschapsbak 
9. HACCP controle systeem 
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• Professionele voorlader op werkhoogte 
• Pannen- en gereedschappenwasmachine 
• Speciaal geschikt voor grootkeuken en industrie 
• Met intensief naspoelsysteem (RINS), d.w.z. inclusief breektank, naspoeldruk-

verhogingspomp, drukloze boiler, constante naspoeltemperatuur van 85°C 
• 3 Wasprogramma’s en een automatisch zelfreinigingsprogramma 
• Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze 

technische dienst 
• Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddeldoseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• RVS korf 700 x 700 mm 
• Doorvoerhoogte 650 mm 
• Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig) 
• Energiebesparende boiler 
• Gelaste wastank met ronde hoeken: eenvoudig schoon te maken 
• Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder 
• Dubbel vuilfiltersysteem, oppervlakte filter en pompfilter 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• Krachtige 3000 watt wasmotor 
• Boilervermogen 9000 watt 
• Elektra aansluiting 400 volt; 12.000 watt 
• Afmetingen B x D x H = 840 x 885 x 1790/2050 mm 

 
Accessoires: 

1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Verzwaarde boiler 12000 

watt 
3. Externe waterontharder 
4. 3 x 230 volt 
5. Speciale voltages 
6. RVS basiskorf 700 x 700 mm 
7. Plateau inzet 
8. Gereedschapsbak 
9. HACCP controlesysteem 
10. Stoomverwarmde uitvoering 
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• Professionele voorlader op werkhoogte 
• Pannen- en gereedschappenwasmachine  
• Speciaal geschikt voor grootkeuken en industrie 
• Met intensief naspoelsysteem (RINS), d.w.z. inclusief breektank, naspoeldruk-

verhogingspomp, drukloze boiler, constante naspoeltemperatuur van 85°C 
• 4 wasprogramma’s en een automatisch zelfreinigingsprogramma 
• Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze 

technische dienst 
• Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen  
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddeldoseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• Robuuste RVS korf 850 x 725 mm 
• Doorvoerhoogte 650 mm 
• Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig) 
• Energiebesparende boiler 
• Gelaste wastank met ronde hoeken: eenvoudig schoon te maken 
• Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder 
• Oppervlakte filter en pompfilter 
• Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp 
• 2 Krachtige 2000 watt wasmotoren 
• Boilervermogen 9.000 watt 
• Elektra aansluiting 400 volt; 13.000 watt 
• Afmetingen B x D x H = 990 x 885 x 

1790/2050  
 
Accessoires: 

1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Verzwaarde boiler 12.000 watt 
3. Externe waterontharder 
4. 3 x 230 Volt 
5. Speciale voltages 
6. RVS basiskorf 850 x 725 mm 
7. Plateau inzet 
8. Gereedschapsbak 
9. HACCP controle systeem 
10. Stoomverwarmde uitvoering 
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• Professionele voorlader op werkhoogte 
• Pannen- en gereedschappenwasmachine 
• Speciaal geschikt voor de industrie 
• Met intensief naspoelsysteem (RINS), d.w.z. inclusief breektank, naspoeldruk-

verhogingspomp, drukloze boiler, constante naspoeltemperatuur van 85°C 
• 4 Wasprogramma’s en een automatisch zelfreinigingsprogramma 
• Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze 

technische dienst 
• Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen 
• Niveaubeveiligingsschakelaar 
• Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler 
• Ingebouwd naspoelmiddeldoseerapparaat 
• Deurbeveiligingsschakelaar 
• Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP 
• Robuuste RVS korf 1350 x 725 mm 
• Doorvoerhoogte 800 mm 
• Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig) 
• Energiebesparende boiler 
• Gelaste wastank met ronde hoeken: eenvoudig schoon te maken 
• RVS was- en naspoelarmen 
• Oppervlakte filter en pompfilter 
• 2 krachtige 2.700 watt wasmotoren 
• Boilervermogen 9.000 watt 
• Elektra aansluiting 400 volt; 14.400 watt 
• Afmetingen B x D x H = 1490 x 885 x 

1970/2310 mm 
 

Accessoires: 
1. Ingebouwde zeepdosering 
2. Verzwaarde boiler 12.000 watt 
3. Externe waterontharder 
4. 3 x 230 Volt 
5. Speciale voltages 
6. RVS basiskorf 1350 x 725 mm 
7. Plateau inzet 
8. Gereedschapsbak 
9. HACCP controle systeem 
10. Stoomverwarmde uitvoering 
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