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Bestek reinigings-,
droog- en poleermachines
type RCT, RCC / RCD en CD

Glanzend, vlekvrij bestek is het visitekaartje voor gastronomie, grootkeukens en cateringbedrijven.
Rösler biedt oplossingen, die zonder veel tijd en kostenintensieve handenarbeid voor smakelijk schoon
bestek zorgen.
Rösler is, als fabrikant van polijstmachines en polijst-

van onze installaties, hebben gastronomen, cateraars,

media, de marktleider op gebied van vibratietechniek.

restauranteurs en hoteliers van perfect gereinigd en

Reeds meer dan 60 jaar hebben we ervaring op het

gepoleerd bestek. Om aan deze verwachting te voldoen

gebied van oppervlaktebehandelingen. Deze ervaring

moeten aangekoekte etensresten volledig worden

passen we sinds tien jaar ook toe bij het verwerken en

verwijderd en het bestek hygiënisch worden gedroogd

drogen van bestek. Ondertussen zijn ontelbare machines

en gepoleerd. Hiervoor is in de meeste gevallen dure en

voor deze toepassing succesvol in gebruik.

tijdrovende handenarbeid nodig.

De verwachtingen, die wij als machinefabrikant hebben
Voor iedere toepassing hebben we een specifieke bestek-behandelingsmachine met de juiste behandelingsmiddelen
ontwikkeld. De machines en behandelingsmiddelen worden door ons zelf ontwikkeld en gefabriceerd, zodat wij u een
op maat gemaakte oplossing kunnen aanbieden.
Ons productgamma omvat kleine mobiele bestekdroog- en poleermachines alsook complete automatische reinigingsen polijstmachines. Afhankelijk van uw behoefte en de te verwerken hoeveelheden bestek, bieden wij u een klant
specifieke oplossing.

RCC „Rösler Cutlery Cleaner“ in combinatie met RCD
RCC „Rösler Cutlery Cleaner“ in combinatie met RCD „Rösler Cutlery Dryer“

„Rösler Cutlery Dryer“ – om vervuilde bestekken te reinigen,
drogen en poleren. Onze specialiteit, als het bestek eens
wat langer is blijven liggen! Deze combinatie vervangt een
vaatwasser en u bespaart niet alleen energie maar ook
manuele voor- en nabewerking van bestek en keukenmateriaal.

CD „Cutlery Dryer“
CD „Cutlery Dryer“- om bestek
gesteriliseerd te drogen en te
poleren. De bestekken worden
onmiddellijk na het spoelen in
de CD –machine gebracht.
In één doorloopbeweging
wordt het bestek gedroogd en
kwalitatief gepoleerd. Manueel
drogen en poleren na het
spoelen is niet meer nodig!
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Rösler Cutlery Cleaner RCC (bestek vaatwasmachine)
Rösler Cutlery Dryer RCD (bestek droog-poleermachine)
Rösler Cutlery Cleaner RCC, als alleenstaande machine of in combinatie met de Rösler Cutlery Dryer RCD als
complete bestek was- en poleerlijn.
Wanneer bestek en andere keukenmaterialen grondig gereinigd moeten worden, biedt de Rösler Cutlery Cleaner RCC
tezamen met de Cutlery Dryer RCD verscheidene voordelen. Het bestek kan, afhankelijk van de vervuilingsgraad,
continu of in batch gereinigd worden. De wastijd kan variabel ingesteld worden. Zelfs bestek met aangedroogde
etensresten kan zonder manuele voorreiniging gegarandeerd gereinigd worden. Deze garantie komt door het intensief
en milieuvriendelijk reinigingsproces met, speciaal ontwikkelde, inerte polijstkorrels en kiemvrij drooggranulaat. Na
het reinigingsproces loopt het bestek automatisch door een sproeizone met zuiver koud water en nadien naar een
droogunit. In deze unit zorgt warm kiemvrij granulaat voor een gesteriliseerd bestek zonder droogvlekken.

Toepassingen:


Doeltreffend en efficiënt wassen/reinigen van
vervuild bestek – zelfs met aangekoekte resten –
door het opeenvolgend drogen en vlekvrij poleren –
1 proces in een paar minuten.



Alle soorten bestek – van kleine gebakvorkjes tot
grote soeplepels.



Roestvrijstalen (inox) en zilver bestek wordt kwalitatief
behandeld en ook lichte corrosiesporen en krassen
worden weggewerkt



Snel en goed reinigen van bestek, vaak het
struikelblok van een standaard reinigingsproces

ISO 9001: 2008
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Kenmerken en voordelen :


Aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing door
uitschakeling van handenarbeid



Geen voorbehandeling van sterk verontreinigd,
aangekoekt bestek



Lage energiekosten



Een intensieve reiniging of onderhoud van de installatie
is niet vereist



Gering spoelmiddel- en waterverbruik door de
mechanische reinigingswerking van het Rösler
polijstmedia



Geen tijd tot vlekvorming doordat spoelen en drogen
een eenheid vormen



Volgens de hygiëne richtlijnen DIN 10510.2008-06



Geen water rondom de installatie



Geen belasting van de omgeving



Geen vermenging van vuil en gereinigd bestek
(HACCP)

RCT 1

RCC 05

RCC 1

650 x 400

500 x 500

900 x 900

50

50

200

350

500

750

1000

3 op 20

3 op 20

3 op 20

3 op 20

3 op 20

3 op 20

3 op 20

Vulhoeveelheid media (kg)

25

25

100

200

300

450

650

Mogelijkheid tot separeren

geen

geen

ja

ja

ja

ja

ja

2

2

2

2

1+2

1+2

1+2

Motor (kW)

0,65

0,65

0,75

3

3

3

7,5

Elektrische aansluiting 3x/N/PE (V)

400

400

400

400

400

400

400

Waterverbruik (l/u)

10

10

30

50

65

80

100

Doorvoercapaciteit afhankelijk van
vervuilingsgraad (bestek/uur)
Bewerkingstijd afhankelijk van
vervuilingsgraad (min)*

Doorloop / batch

Technische gegevens type RCD

RCC 4

RCD 2

20

40

Motor (kW)

0,75

0,75

Elektrische aansluiting 3x/N/PE (V)

400

400

* afhankelijk van de grootte van het bestek

RCC 6

1200 x 1200 1300 x 1300 1600 x 1600 1700 x 1700

RCD 1

Vulhoeveelheid droogmedia (kg)
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RCC 3

Stand: 10/10

Plaatsinname op vloer – lengte x breedte (ca. in mm)

RCC 2

Stand: 10/10

Technische gegevens type CD:

Drie behandelingsstappen:

1. Reinigen van bestek
Hydromechanisch wassen in een mengsel
van polijstkorrels. Afhankelijk van de
vervuiling kan de bewerkingstijd variabel
ingesteld worden. Zonder voorreiniging
wordt het vervuilde bestek in de machine
geplaatst.

2. Spoelen
Spoelen en desinfecteren met schoon
water

3. Drogen en poleren
RCD met opgewarmd, kiemvrij granulaat

Verbruiksmiddelen – ontwikkeling, productie en knowhow
Reeds vele tientallen jaren ontwikkelen en produceren wij hoogwaardige media voor allerlei polijst- en
schuurbewerkingen. Hierbij komen zowel reinigingsmiddel (compounds), als polijst- en droogmiddel aan bod.
Met 8000 verschillende soorten procesmedia bieden wij onze klanten een wereldwijd, uniek productgamma, welke
in kwaliteit onovertroffen is. Wij verwerken enkel milieuvriendelijke grondstoffen en stellen hoge ecologische eisen
aan de aanmaak van onze producten.
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Rösler Cutlery Cleaner CD – varianten CD 3000, CD 5000 en CD 8000 L
Watervlekken op messen, vorken en lepels zijn niet alleen

alsook hoogwaardig bestek komt droog, glanzend en

lelijk, ze kosten je ook je reputatie. Anderzijds is het zeer

hygiënisch schoon uit deze droog- en poleermachine. Een

tijds- en kostenintensief om elk bestek na het spoelen hand-

geïntegreerde UV-lamp zorgt ervoor dat het bestek en

matig te drogen en te poleren. De bestekpoleer-, droog- en

granulaat wordt gesteriliseerd. Door middel van een

hygiënemachines type CD van Rösler (voor 3.000, 5.000

geïntegreerde verwarming wordt het granulaat op een

of 8.000 bestekdelen per uur) bieden een oplossing voor

gecontroleerde constante temperatuur gehouden, waardoor

deze problematiek. Het natte bestek gaat direct van de

het opgenomen vocht continue verdampt. Deze verwar-ming

spoelmachine in de CD. In deze machine loopt het bestek

heeft, ten opzichte van vergelijkbare producten, een 30%

door een spiraalvormig oplopend kanaal waarin een

hogere verwarmingscapaciteit bij een gelijkwaardig

speciaal granulaat – natuurproduct – zit, dat het bestek

energieverbruik.

continue droogt en poleert. Zowel roestvrij stalen bestek

Kenmerken en voordelen:


Niet meer handmatig drogen en poleren na de vaatwasser



Geringe personeelskosten



Vermindering van de droogtijd, hierdoor is het bestek sneller inzetbaar



Het bestek glanst als nieuw en is hygiënisch schoon en dit in korte tijd!



Gegarandeerd een constante hoge oppervlaktekwaliteit



Eenvoudig te bedienen



Het spiraalvormige bewerkingskanaal garandeert een voorzichtig en krasvrij proces



Snelle doorlooptijd



Lage energiekosten – 230 V



RVS (inox) behuizing



Compacte bouwwijze, neemt hierdoor niet veel plaats in



De machines staan op wielen, waardoor ze eenvoudig verplaatsbaar zijn



Alle systemen zijn uitgerust met een UVC lamp (volgens de Europese hygiëne richtlijnen 93/43/EWG)
voor het steriliseren van de media



CE-certificaat en markering



De machine kan eenvoudig gereinigd worden

Wij raden aan het kiemvrije granulaat om de vier à acht weken te vervangen. Dit granulaat kan, zoals ook

Technische gegevens type CD:

CD 3000

CD 5000

CD 8000L

Doorvoercapaciteit (bestek/uur)*

tot 3000

tot 5000

tot 8000

620 x 520 x 850

720 x 620 x 810

720 x 620 x 910

Invoerhoogte (mm)

600

540

560

Gewicht (kg)

160

180

190

Vermogen (kW)

1,5

1,5

1,5

220/230

220/230

220/230

Lengte (mm) x breedte (mm) x hoogte (mm)

Voedingsspanning (V)
* afhankelijk van de grootte van het bestek
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Stand: 11/09

alle onderdelen, uit voorraad geleverd worden.

Rösler … de totaaloplossing !
Rösler biedt u een totaaloplossing aan voor het reinigen, drogen en poleren van bestek!
We bieden u steeds de oplossing aangepast aan de behoefte.

Onze grotere oplossing RCC1 met CD 5000reinigen, drogen en poleren van bestek

Onze sterke oplossing RCC1 met RCD1 – reinigen,
drogen en poleren van bestek. Ideaal voor grote
aantallen.
Onze compacte oplossing duomatic
reinigen, drogen en poleren van bestek
in één machine.

Het opnieuw mooi maken van uw oud
bestek: het speciaal KeramoFinish proces
– een hoogglans afwerking op uw bestek!
Wij adviseren
RCC05 en RCT1 – een

u graag !

alternatief voor kleine aantallen
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RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Memmelsdorf
Vorstadt 1 · D-96190 Untermerzbach
Tel.: +49 / 9533 / 924-0 · Fax: +49 / 9533 / 924-300 · info@rosler.com
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Hausen
Hausen 1 · D -96231 Bad Staffelstein
Tel.: +49 / 9533 / 924-0 · Fax: +49 / 9533 / 924-300 · info@rosler.com
RÖSLER UK
Unity Grove, School Lane · Knowsley Business Park · GB-Prescot, Merseyside L34 9GT
Tel.: +44/151/4820444 · Fax: +44/151/4824400 · rosler@rosleruk.com

F

RÖSLER France
Z.I. de la Fontaine d’Azon · B.P. 513 – St. Clément · F-89105 Sens Cedex
Tel.: +33/3/86647979 · Fax: +33/3/86655194 · rosler@rosler.fr

E

RÖSLER International GmbH & Co. KG
Sucursal en España · Polg. Ind. Cova Solera C/Roma, 7 · E-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: +34/93/5885585 · Fax: +34/93/5883209 · rosler@rosler.es

I

RÖSLER Italiana S.r.l.
Via E. Vittorini 10/12 · I -20049 Concorezzo (MI)
Tel.: +39/039/611521 · Fax: +39/039/6115232 · info@rosler.it

NL

RÖSLER Benelux B.V.
Reggestraat 18 · NL-5347 JG Oss · Postbus 829 · NL-5340 AV Oss
Tel.: +31/412/646600 · Fax: +31/412/646046 · info@rosler-benelux.nl

B

RÖSLER Benelux B.V.
Avenue de Ramelot 6 · Zoning Industriel · B-1480 Tubize (Saintes)
Tel.: +32/2/3610200 · Fax: +32/2/3612831 · info@rosler-benelux.be

A

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Hetmanekgasse 15 · A -1230 Wien
Tel.: +43/1/6985180-0 · Fax: +43/1/6985182 · office@rosler.at

RO

RÖSLER Romania SRL
Str. Horia Closca si Crisan 17-19 · RO - 075100 Otopeni/ILFOV
Tel.: +40/21/352 4416 · Fax: +40/21/352 4935 · rosler@rosler.ro

CH

RÖSLER Schweiz AG
Staffelbachstraße 189 · Postfach 81 · CH-5054 Kirchleerau
Tel.: +41/62/7385500 · Fax: +41/62/7385580 · info@rosler.ch

RUS

RÖSLER Russland
40 Bolshaya Semenovskaya Str., bldg. 1, office 413 · 107023 Moscow
Tel. / Fax: +7 / 495 / 665 63 32 · Mob.: +7 / 495 / 505 23 15 · info@rosler.ru

USA

RÖSLER Metal Finishing USA, L.L.C.
1551 Denso Road · USA-Battle Creek · MI 49037
Tel.: +1/269/4413000 · Fax: +1/269/4413001 · info@rosler.us

BR

RÖSLER do Brasil LTDA
Estrada dos Galdinos 35 · Jd. Barbacena · 06700-000 - Cotia · São Paulo - Brasil
Tel.: +55/11/ 46123844 · Fax: +55/11/ 46123845 · rosler@rosler.com.br

ZA

RÖSLER S.A. Surface Technologies
P.O. Box 7949 · 66 Regency Drive · Route 21 Corporate Park · Irene Ext. 31 · ZA-0046 Centurion
Tel.: +27/12 / 345 2215 · Fax: +27/12 / 345 3731 · johanv@roslersa.co.za

CN

RÖSLER – BEIJING
Office 11N, Tower A, Beijing Fu Hua Mansion · No. 8, Chaoyangmen North Avenue
Dong Cheng District · Beijing 100027 P.R. China
Tel.: +86 /10 /6554 73 86 · +86 /10 /6554 73 89 · Fax: +86 /10 /6554 73 87 · info@rosler.com.cn

IND

•

RÖSLER SurfaceTech Pvt. Ltd.
No.9, I Main Road, M.L.A Layout · R.T. Nagar · IND-Bangalore 560 032
Tel.: +91/80 23534445 · Fax: +91/80 23339165 · info@rosler.net.in
en wereldwijd 60 vertegenwoordigingen

Surface Finishing · Shot Blasting · Engineering · Environmental Techniques
Ontbramen / Polijsten · Stralen · Engineering · Milieutechnik
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