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RHIMA BESTEKREINIGINGSMACHINES 

Vuil bestek 

Het reinigen van vuil bestek, in het bijzonder aangekoekte etensresten, is uiterst veel werk  en bovendien tijds-, 

kosten- en arbeidsintentief. Met behulp van de gebruikelijke spoelinstallatietechniek is een schone en vlekvrije 

bestekreiniging meestal niet of alleen door middel van hoge kosten te realiseren.

Een vernieuwende oplossing 

RHIMA, al meer dan 40 jaar specialist in afwassen, 

ontwikkelde samen met haar leveranciers het 

hydromechanische 3 stappen proces in één omloop:

■  Reinigen 

■  Spoelen 

■  Drogen en polijsten

Alle soorten bestekdelen, van theelepels tot soeplepels, 

kunnen probleemloos worden verwerkt. En dit bij een 

geringe personeelsbezetting en grootst mogelijke 

energie- en waterbesparing.
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HET HYDROMECHANISCHE 3-STAPPENPROCES 

Eerste fase:  

Bestek reinigen.

In het wascompartiment wordt het vervuilde bestek 

zonder intensieve voorreiniging in een vibrerende 

polijstchipsmassa mechanisch gereinigd. Het speciaal 

ontwikkelde spoelmiddel lost etensresten en vervuiling 

op die aansluitend met het spoelwater eenvoudig 

worden afgevoerd. Het reinigingsmiddel is speciaal 

ontwikkeld voor het spoelen bij temperaturen onder 

de 40°C en maakt daarmee een energiebesparende 

en milieuvriendelijke reiniging op kamertemperatuur 

mogelijk. Zelfs sterk ingedroogde etensresten worden in 

één doorloop gegarandeerd zonder resten verwijderd.

Tweede fase: 

Bestek desinfecteren en schoonspoelen.

Het gereinigde bestek, welke uit het wascompartiment 

komt, wordt nu automatisch naar de spoelinrichting 

overgebracht en daar met schoon water wordt 

afgespoeld. Het bestek is nu optisch helder en 

hygiënisch schoon. Dit gedeelte is geïntegreerd in de 

reinigingstrommel.

Derde fase: 

Bestek drogen en poleren

Het nog natte bestek glijdt van de spoelinrichting naar 

de droger en loopt door een spiraalvormige trilbak, 

welke met verwarmd en ontkiemd drooggranulaat 

gevuld is. 

Het bestek dat volledig omgeven is door het 

droogmedium wordt gedroogd en gepoleerd.

In de separeerzone wordt het bestek van het 

drooggranulaat gescheiden en valt in de reeds 

klaarstaande bestekkorf. Door de “hotspot” in de 

droger wordt het granulaat continu en boven de 

130°C verhit en daardoor kiemarm gehouden.
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Machine Type BRM 1200 BRM 1600 BRM 2500

Capaciteit 1.200 stuks per uur 1.600 stuks per uur 2.500 stuks per uur

Electrische aansluiting 400V-50Hz 400V-50Hz 400V-50 Hz

Aansluitwaarde* 29 kW 29 kW 46 kW

Verswaterverbruik 60 ltr/uur 80 ltr/uur 150 ltr/uur

Wastemperatuur < 50oC < 50oC < 50oC

Droogtemperatuur > 60oC > 60oC > 60oC

Oppervlakte 3400 x 1900 3600 x 1900 4500 x 2500

*  Het werkelijke energieverbruik is ongeveer 50% van de aansluitwaarde per uur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uw voordelen in één oogopslag

■  Gering spoelmiddel- en waterverbruik door de 

mechanische reinigingswerking van de polijstchips.

■  Gering stroomverbruik daar het water van het 

reinigingsproces niet boven de 40° C hoeft te 

worden verwarmd.

■  Geringe reinigings- en onderhoudskosten door de 

grote mate van toegankelijkheid van de machine 

en het zelfreinigende eff ect.   

■  Geen voorbehandeling van sterk verontreinigd, 

aangekoekt bestek door de mechanische reinigings-

werking van de polijstchips.

■  Geringe personeelsbezetting door aanzienlijke 

tijdsbesparing daar het spoelen en drogen tesamen 

een eenheid vormen.

■  Zeer hoog reinigingsvermogen en een grotere 

glans van het bestek door de inzet van speciale 

polijstchips.
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RHIMA BESTEKDROOG- POLEERMACHINE BD 15, 25 , 35 EN 

50

Ondanks verschillende moderne reinigingstechnieken komen messen, vorken en lepels zelden geheel droog 

en vlekvrij uit de vaatwasmachine. Het gevolg: tijdrovend en arbeidsintensief poleren. De RHIMA bestekdrogers 

leveren een glanzend en hygiënisch eindresultaat. 

Werking

Het schone natte bestek gaat direct uit de afwasmachine 

in de spiraalvormige trommel welke gevuld is met 

verwarmd drooggranulaat. Doordat het bestek volledig 

omringd is met het droogmedium wordt een optimaal 

droogresultaat verkregen. In de afscheidingszone 

wordt het bestek van het drooggranulaat gescheiden 

en valt het bestek in de bestekkorf.

Gebruikscomfort

De compacte bouw van de machine zorgt ervoor dat 

deze weinig ruimte inneemt. Daarnaast is de machine 

op wielen geplaatst waardoor deze eenvoudig te 

verplaatsen is. De compacte bouw van de machine zorgt 

ervoor dat deze weinig ruimte inneemt. Eenvoudige 

reiniging en bediening, gemakkelijk beladen, gebruik 

van hoogwaardige materialen en een robuuste 

constructie zijn verdere voordelen van de machine.
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Bijzonderheden

■  Hoge omloopsnelheid van het bestek: De grote trommel zorgt ervoor dat het bestek niet klemt en er een 

grote hoeveelheid bestek gedroogd kan worden.

■  Eenvoudige, hygiënische reiniging: Door het openen van de deksel is een goede en snelle reiniging mogelijk. 

De trommel en machine zijn om hygiënische redenen volledig vervaardigd uit roestvaststaal en voedselveilig 

kunststof. 

■  Hygienisch eindresultaat: Door de hoge granulaat temperatuur van tenminste 70 graden is de vochtopname 

van het granulaat optimaal en ontstaat er geen bacteriegroei in het granulaat. 

■  Nieuwe verwarmingstechnologie: Korte opwarmtijd, een hoge constante temperatuur en een eff ectieve 

warmte overdracht van de trommelbodem naar het granulaat zorgen voor een zeer laag energieverbruik.

■  Geluidsarm: Door de lage geluidsproductie < 70 dBA, de geringe plekinname en de mobiliteit van de installatie 

zijn de RHIMA bestekdrogers in bijna alle spoelkeukens in te zetten.

■  Directe invoer van een complete korf: Het bestek kan direct vanuit de korf in de machine gestopt worden 

zonder het bestek over te hoeven pakken. De korf (500 x 500) kan direct boven de 500 mm brede trechter 

worden gekiept. (alleen bij BD 50)

■  Eenvoudige bediening: Eenvoudige tweeknops bediening. De gebruiker wordt door twee kleuren lichten 

over de status van de machine op de hoogte gehouden waardoor bedieningsfouten zo goed als uitgesloten 

zijn. (alleen bij BD 50)

■  Droogmedium: Het speciale drooggranulaat “GTM 300” is stofarm en ontkiemt volgens DIN EN 1174, deel 1-3, 

beproefd door GfPS, Aken (Lab nummer 23036M068)

■  Grote hoeveelheid granulaat zorgt voor een glanzende droging van het bestek.

■  Directe aansluiting op een bestekwasmachine is zonder problemen mogelijk.

VERGELIJK

Type BD 15 BD 25 BD 35 BD 50 BD 100 BD 200

Capaciteit per uur 1500 - 2000 2000 - 3000 3000 - 5000 6000 - 8000 17.000 - 19.000 28.000 - 30.000

Capaciteit per minuut 50 66 100 132 320 500

Granulaat inhoud (Ltr) 7 8,5 8,5 25 56 105

Gebruikstemperatuur > 60°C ca. 45° C ca. 45°C > 70°C > 65°C > 65°C 

Vermogen motor (KW) 0,3 0,45 0,45 0,3 0,6 1,0

Vermogen verwarming (KW) 0,8 1,0 1,0 1,2 3,0 6,0

Electrische aansluiting 230V-50Hz / 3,5A 230V-50Hz / 7A 230V-50Hz / 7A 230V-50Hz / 7A 400V-50Hz / 6A 400V-50Hz / 11A

Aansluitwaarde 1,2 1,5 1,5 1,5 3,6 7

Gewicht (kg) 90 180 190 290 370 510

Geluidsproductie (dBA) 74 76 76 < 70 75 76

Afmetingen (BxLxH) 620x520x850 720x620x800 720x620x900 820x1000x900 1100x990x890 1360x1210x905
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BESTEK VERWERKEN
Door het vele gebruik worden bestekdelen lelijk, vertonen ze duidelijke krassen en groeven, en kunnen kalk en 

corrosievlekken vaak niet meer verwijderd worden. 

Dure nieuwe investeringen zijn vereist, wanneer de bestekdelen vervangen moeten worden.

Door middel van het RHIMA-pastaproces kunnen bestekdelen en zelfs keukenaccessoires uit rvs en zilver (b.v. 

kaarsenstandaards, servettenhouders, etc.) weer opgeknapt worden.

Een speciaal slijppoeder verwijderd door middel van water en polijstchips alle vlekken van het bestek, krassen 

en groeven worden gladgemaakt. Alle onderdelen worden op deze wijze hoogglansgepolijst. De levensduur 

van de bestekdelen wordt daardoor veelvoudig verhoogd.

Type A B C D

BD 15 850 520 620 600

BD 25 800 620 720 540

BD 35 900 620 720 560

BD 50 1000 820 1000 550

Afmetingen BD 100, BD 200 en BD 500 op aanvraag, maten in mm
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RHIMA België  �  T +32 (0)9 230 27 75  �  F +32 (0)9 230 45 13  �  E info@rhima.be  www.rhima.be
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