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Inmiddels bijna vijftig jaar geleden verkocht

RHIMA haar eerste vaatwasmachine in Nederland.

In België en Nederland draaien nu meer dan

15.000 machines van RHIMA, van voorlader en 

doorschuifmachine tot korventransportmachine 

en geavanceerd vaatwassysteem.

Voor elke locatie bieden wij een ideale oplossing 

en dat is absoluut meer dan alleen een

uitstekende machine leveren. Wij optimaliseren 

de kwaliteit van uw vaatwasproces, waarbij wij 

kijken naar uw vaataanbod, logistiek, opslag en 

transport. Eigenlijk naar alles wat ook maar iets 

met de vaat te maken heeft. Wij leveren daarom 

niet alleen de modellen vaatwasmachines,

maar tevens alles wat uw vaatwasproces 

kan vergemakkelijken of verbeteren, zoals

waterontharders, omgekeerde osmose installaties,

trolley’s, debrasseerstations, stapelaars en 

vaatkorven.

Daarnaast bieden wij u met ons RHIMA Pro 

Wash assortiment een uitgebreide keuze aan

was- en naspoelmiddelen. Het eindresultaat

van uw RHIMA vaatwasmachine wordt namelijk 

niet alleen bepaald door de kwaliteit van de 

vaatwasinstallatie, maar ook door de waterkwaliteit 

en de gebruikte vaatwasmiddelen. Hard water 

behoeft andere producten dan zacht water, een 

glazenspoelmachine andere producten dan een

doorschuifmachine. RHIMA zorgt voor het juiste 

advies en neemt u alle zorg uit handen door het 

aanbieden van een prachtig eindresultaat. En alle 

factoren die van invloed zijn op het eindresultaat 

kunt u uit voorraad betrekken, van machine tot 

vaatwasmiddel, van waterontharder tot vaatkorf.

De adviseurs van RHIMA kunnen vrijblijvend een 

ontwerp voor uw vaatwaskeuken maken, inclusief 

alle belangrijke componenten zoals tafelwerk, 

aanvoersystemen, waterbehandeling en te adviseren 

vaatwasmiddelen. Hierdoor kunt u op de meest

efficiënte manier werken en heeft u slechts één 

aanspreekpunt voor het was- en eindresultaat van uw 

RHIMA vaatwasinstallatie. One stop shopping dus.

De Schone Kunst van Vaatwassen

Het vinden van de juiste balans in 

uw vaatwaskeuken hebben we tot 

kunst verheven.
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Goede service is wat ons betreft geen maatstaf 

maar een voorwaarde. U mag dat verwachten als u 

investeert in nieuwe apparatuur of een compleet 

nieuwe vaatwaskeuken. Met RHIMA haalt u niet 

alleen een kwalitatief hoogstaande en duurzame

machine in huis, maar ook een betrouwbaar, goed 

geoutilleerd en ervaren service-apparaat.

Periodiek onderhoud is voor elk technisch/

mechanisch instrument essentieel. Zo ook voor

onze machines. We bieden u daarom zowel 

preventief als correctief onderhoud. Zodat u zeker 

weet dat uw vaat nooit blijft staan of onvoldoende

schoon wordt.

Calamiteiten zijn helaas nooit helemaal uit

te sluiten. Mocht er dus een onvoorziene

omstandigheid ontstaan die leidt tot een

defect of storing, dan kunt u rekenen op een 

snelle oplossing. Samen met ons dealernetwerk 

beschikken we over ruim honderdvijftig 

servicemonteurs, die door de gehele Benelux

vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week 

stand-by zijn. Onze monteurs zijn opgeleid door 

onze eigen organisatie en worden regelmatig

getrakteerd op opfriscursussen. Ze zijn onderweg 

met de beste gereedschappen en een flinke 

hoeveelheid reserve onderdelen. Elk onderdeel 

van alle modellen die we bij klanten hebben 

geïnstalleerd is binnen één dag leverbaar. Waar 

ook in de Benelux. 

We houden het dus niet alleen bij woorden. 

Het op voorraad houden van alle mogelijke

onderdelen, is wat ons betreft bewijs van het 

feit dat we een lange termijn relatie prefereren 

boven winst op korte termijn. Als traditioneel 

familiebedrijf hoeven we ons ook geen zorgen te 

maken over aandeelhouders die vooral de waarde

van hun aandeel willen zien stijgen. Efficiency, 

slagvaardigheid en goodwill zijn de begrippen 

die voor ons van waarde zijn. De zorg voor onze 

klanten en hun apparatuur krijgen de allerhoogste 

prioriteit. Dat vinden wij de normaalste zaak van 

de wereld.

Service

Goede service is wat ons betreft geen 

maatstaf maar een voorwaarde.
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RHIMA VOORLADER DR 50i(S)

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE DR50i(S)

� Dubbelwandig en geïsoleerd

� Betrouwbaar, duurzaam en hygiënisch

� 230 of 400 volt aansluiting

� Korfafmeting 50 x 50 cm

� Eenvoudig te bedienen

� Leverbaar met ingebouwde waterontharder

� Soft touch bedieningspaneel

Dubbelwandig en geïsoleerd

De RHIMA DR50i is geheel dubbelwandig en geïsoleerd uitgevoerd.
Hierdoor straalt de machine weinig warmte uit (energie zuinig) en is 
bijzonder geruisarm. Doordat de korfgeleiders zijn diepgetrokken in 
de zijwand en de wastank afgeronde hoeken heeft, is de binnenzijde
eenvoudig schoon te maken.

Betrouwbaar, duurzaam en hygiënisch

De RHIMA DR50i is een echte professionele vaatwasmachine geheel 
vervaardigd uit AISI 304-18/10 chroomnikkel roestvrijstaal. Elke 
wasbeurt voldoet aan de HACCP eisen omdat de machine uitgerust is 
met een thermochrone besturing: hierdoor wordt gegarandeerd dat 
onder alle omstandigheden de temperatuur van het naspoelwater
minimaal 82°C bedraagt. Elke wasbeurt heeft dus een hygiënisch
zuiver eindresultaat.

230 of 400 volt aansluiting

De DR50i wordt standaard geleverd voor elektra aansluiting 400
Volt. Op verzoek kan de vaatwasser ook geleverd worden voor een
230V aansluiting. U hoeft uw bestaande elektra installatie niet aan te
passen aan de vaatwasser. De 230 V uitvoering wordt geleverd met 
een 3,0 kW boiler en de 400 V uitvoering met een 4,5 kW boiler.
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RHIMA DR 50i

De RHIMA DR 50i(S) is speciaal geschikt voor horecabedrijven, bedrijfsrestaurants, schoolkantines, afdelingskeukens van

instellingen en voor alle keukens waar de afwas tot circa 60 maaltijden per dag moet worden verwerkt. De machine heeft

maar weinig ruimte nodig en is geschikt voor inbouw, maar kan ook vrijstaand als zelfstandige unit worden geplaatst.

Deurconstructie

Standaard is de RHIMA DR 50i voorzien van een zware deurconstructie. In verband 
met veelal intensief gebruik is de deur via een speciale dwarsverbinding aan de
machine bevestigd, hetgeen “doorhangen” voorkomt.

Draaiend systeem

De RHIMA DR50i is een eentanksmachine. Zowel de wasarmen als de
naspoelarmen zijn draaiend voor een optimaal reinigingsresultaat. De RVS 
wasarmen zijn zelfreinigend en niet-verstoppend.
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Korfafmeting 50 x 50 cm

Met behulp van diverse korven met een afmeting van 50 x 50 cm kan
de RHIMA DR50i zowel servies, glaswerk en bestek reinigen. Deze
vol-kunststof RHIMA korven zijn van een zeer hoge kwaliteit. Er is
keus uit een groot aantal verschillende korven voor het afwassen
van vaatwerk, dienbladen en materialen. Voor glazen zijn speciale 
korven leverbaar met vakverdeling. De hoogte van het glas bepaalt 
de hoogte van de glazenkorf. Een groot voordeel hiervan is dat de 
korven niet alleen geschikt zijn voor het afwassen, maar ook ideaal
zijn voor het transport en opslag.

Eenvoudige bediening

Model DR50i heeft 3 programma’s. De machine kan tegelijkertijd
een korf met koppen en een korf met schotels wassen. De 
onovertroffen dynamiek van draaiende was- en naspoelarmen
voorkomt het nadruppelen van waswater tijdens het naspoelproces. 
Met als resultaat een fantastisch schone vaat. Door haar compacte 
afmetingen is deze vaatwasser geschikt voor onderbouw, maar kan 
natuurlijk ook vrijstaand geplaatst worden. Een optie is om de RHIMA
DR 50i op een roestvrijstalen verhogingsbokje te zetten. Hierdoor 
komt de vaatwasser hoger te staan waardoor de afwasmedewerker 
de machine kan in- en uitladen zonder te bukken, wat ergonomisch
zeer verantwoord is.

Servicevriendelijk

RHIMA vaatwasmachines zijn
voorzien van hoogwaardige 
componenten voor een
lange levensduur. Bij service-
werkzaamheden hoeft de machine
niet van zijn plaats, omdat vrijwel
alle werkzaamheden vanaf de
voorzijde uitvoerbaar zijn.

Leverbaar met ingebouwde 

waterontharder 

Optioneel is de vaatwasmachine
leverbaar met een ingebouwde
waterontharder (DR 50iS). Indien
de machine wordt aangesloten
op hard water (>5º dH), adviseren
wij gebruik te maken van de
ingebouwde waterontharder. Het
bedieningspaneel is voorzien van
een indicator voor zouttekort.

Gebruiksvriendelijke bediening

De electronisch bestuurde machine werkt eenvoudig met behulp van tiptoetsen. Met één toets zet u de machine aan, vervolgens zorgt de machine zelf voor het vullen en de
totstandkoming van de juiste temperaturen. Met één toets activeert u vervolgens het wasprogramma.

De DR 50i kan tegelijkertijd een korf met koppen en een korf met schotels wassen. Verhogingsbokje (optioneel)
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ACCESSOIRES

Bordenkorf

Bokje Wasmiddeldoseerunit

Assortiment vaatwasmiddelen

Universeelkorf Korf met vakverdeling

Een uitgebreid assortiment vaatkorven, korvenschappen, dollies, trolley’s, etc. vindt u in de uitgebreide RHIMA catalogus

of op www.rhima.com.
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Korven per uur (aantal)  1 20 - 60
Wasprogramma’s (seconden) 60 - 120 - 180
Voltage (V) 230 of 400  

Waspomp (W) 650
Boilerelement (W) 2 3000/4500
TTankverwarming (W) 2 2700
TTotale aansluitwaarde (W) 3600/5100
TTankcapaciteit (l) 27
Boilercapaciteit (l) 5,7
Waterverbruik (l) 2,5

Korfmaat (mm) 500x500
Max. glashoogte (mm) 310
Max. hoogte borden (mm) 320
Waterdruk kPa 200÷400
Naglansmiddeldoseerapparaat standaard
Wasmiddeldoseerunit optioneel
Afmetingen machine bxhxd (mm) 595x610x845

1 afhankelijk van het gekozen programma en de watertoevoertemperatuur
2 Boiler- en tankverwarming zijn tegen elkaar vergrendeld

TECHNISCHE GEGEVENS RHIMA DR 50i(S)
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