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VACUÜMKOELING
VOOR BROOD & BANKET

verrassend betaalbaar!
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1  

Vacuüm Bakken!

Volume 
vergroting 
mogelijk!

100%

Vacuüm koelen…

Bij vacuümkoeling wordt brood 
of een ander bakkerijproduct in 
een sterke, luchtdichte ruimte 
geplaatst. Vervolgens wordt de 
lucht verwijderd en een vacuüm 
gecreëerd. 
Door het vacuüm begint een klein 
deel van het eigen vocht van het 
product te koken. De hiervoor 
noodzakelijke energie wordt uit 
het product gehaald. 

Energie = temperatuur; 
het brood koelt af. Omdat het 
afkoelen plaatsvindt op alle 
beschikbare oppervlakken en 
het vacuüm er voor zorgt dat de 
verdamping op maximale snel-
heid doorgaat, kan met vacuüm 
ultrasnel (en homogeen) gekoeld 
worden.

Ontdek welke mogelijkheden vacuüm koelen
u kan bieden op het gebied van kwaliteit, 
structuur en versheid!

...of vacuüm bakken?

Voor brood en bakkerijproducten 
biedt vacuüm veel meer dan 
alleen koeling! 
Tijdens het vacüumkoelen kookt 
het vocht door, en bakt het brood 
tijdens het koelen verder! 
U verschuift de laatste fase van 
uw bakproces (tot 30%!) naar de 
vacuümkoeler, wat u vele extra 
voordelen biedt!

U vermindert uw baktijd en 
profiteert van het stabiliserende 
effect en de volumegroei die 
wordt bereikt doordat de laatste 
fase van het bakken (gelijk met 
het afkoelen) onder vacuüm-
condities plaats vindt. Dit geeft 
voordelen voor structuur & 
textuur, en u kunt meer vocht in 
uw brood houden.

Vacuüm doet wonderen!

Met vacuümkoeling kunt u:
• Brood- en bakkerijproducten 

in minuten terug koelen
• Uw brood uren sneller snijden 

dan met conventionele koeling
• Broodstructuur verbeteren & 

een verhoogd broodvolume 
genereren

• Bacteriegroei sterk verminde-
ren, uw brood blijft hierdoor 
langer houdbaar

• Verspilling voorkomen; uw 
brood blijft langer knapperig

• Makkelijker moeilijke recepten 
produceren (bijvoorbeeld voor 
glutenvrij brood)

...Dankzij een 20% -  30% kortere 
baktijd kan u – met vacüum – uw 
productie met tot wel 40% laten 
groeien!

Toename van
uw totale 
productie-
capaciteit

40%
NORMAAL
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vacuümkoeling
… Koel oplossingen …

Brood & bakkerij is een niche 
toepassing voor vacuümkoeling, 
waarvoor niet alleen speciale 
kennis nodig is, maar ook 
speciale technieken. Om optimale 
resultaten te verkrijgen, moet 
het vacuümkoelingsproces op 
een zeer gecontroleerde manier 
worden geregeld, wat niet kan 
worden bereikt met standaard 
(voedsel) vacuümkoelers.

Afgelopen jaren heeft Weber 
Cooling een range speciale 
systemen voor deze toepassing 
ontwikkeld, uitgaande van onze 
basiskennis en standaard 
systemen in de algemene 
voedselindustrie. Het resultaat: 
Een reeks krachtige, betrouwbare 
en betaalbare vacuümkoelers 
voor brood & bakkerij! 

… and Service & Support!

Weber Cooling levert niet alleen 
vacuümkoelsystemen. We bieden 
kennis (over de toepassing van 
vacuüm in uw bakkerij), onder-
steuning bij installatie, onderhoud 
en service. Wij maken hierbij 
gebruik van onze regionale service 
centra (o.a. in Nederland), aan-
gevuld met lokale sales & service 
partners in meerdere landen.

Daarnaast bieden we uitgebreide 
testfaciliteiten, waaronder een 
ultramoderne demo bakkerij, 
waar we u graag willen uitnodigen 
uw recepten te testen samen
met onze meesterbakker. 
We beschikken ook over mobiele 
vacuümkoelsystemen die we 
beschikbaar hebben voor 
(lange termijn) testen in uw 
eigen bakkerij!

Weber Vacuüm …

Weber Cooling verandert het 
speelveld voor vacuümkoeling 
van brood. Vanuit Nederland 
zijn wij snel bekend geworden
als toonaangevende, 
specialistische leverancier
voor betaalbare, hoogwaardige 
vacuümkoelingsoplossingen. 
Sinds kort ook actief in de 
bakkerijwereld!

Wij doen alleen in vacuümkoeling 
en hebben oplossingen ontwik- 
keld voor alle toepassingen van 
vacuümkoeling.

We bieden oplossingen van hoge 
kwaliteit, tegen redelijke kosten, 
dankzij:
• schaalvoordelen 
• lage overhead 
• intelligent ontwerp



vacuümkoeling
Ons basis model, geschikt voor één kar. Perfect voor 
niet-gecompliceerde broodsoorten. Terug gekoeld 

binnen 2 tot 8 minuten, van ca 90 °C. tot ca  35 - 45 °C. De ECO modellen zijn voorzien van een digitale 
drukregeling voor intelligente regeling van de koelsnelheid. Lage (energie) kosten, dankzij directe 
waterkoeling. Hergebruik van koelwater is mogelijk.

Eco 60 Eco 100
Kamer (b x d x h) : 750 x 1.150 x 2.100 mm 950 x 1.150 x 2.100 mm

Geschikt voor :  30 – 75 kg/lading 50 – 125 kg/ lading

Energie aansluiting (50 Hz/400 V) : 9 kW | 14 A (25 A zekering) 12 kW | 18 A (36 A zekering)

Water verbruik : 10 – 20 l/min 15 – 30 l/min

Benodigde ruimte (indicatie) (b x d) : 1.800 x 1.500 mm 2.200 x 1.500 mm

Onze high-end koeloplossing, voor één of meer 
karren. Koelsnelheden van (minder dan) 2 tot ca. 6 

minuten, afkoeling tot ongeveer 30 - 45 °C. De POWER modellen zijn ontworpen om ook de moeilijkste 
broodsoorten af te kunnen koelen. Voorzien van een analoge drukregeling, voor volledige, perfecte 
regeling van de koelsnelheid, inclusief beluchting, waar nodig. Een afzonderlijk koelsysteem wordt 
gebruikt om het koelproces optimaal te sturen, en een zeer snelle koeling te kunnen realiseren.

Power 60  Power 100
Kamer (b x d x h) : 750  x 1.150 x 2.100 mm   950 x 1.150 x 2.100 mm

Geschikt voor :  Eén middelgrote trolley
30 – 75 kg/lading 

Eén grote trolley
50 - 125 kg/lading 

Energie aansluiting (50 Hz/400 V) : 18 kW | 28 A (32 A zekering) 34 kW | 54 A  (63 A zekering) 

Benodigde ruimte (indicatie) (b x d) : 1.600 x 1600 mm  1.800 x 2.000 mm 

Power 120  Power 200

Kamer (b x d x h) : 1.150 x 1.800 x 2.100 mm   1.400 / 1.800 x 2.100 mm 

Geschikt voor :  Twee middelgrote trolleys 
60 – 150 kg/lading 

Twee grote trolleys
100 - 250 kg/lading 

Energie aansluiting (50 Hz/400 V) : 36 kW | 58 A (63 A zekering)  55 kW | 87 A (100 A zekering)

Benodigde ruimte (indicatie) (b x d) : 2.200 x 1.800 mm 2.400 x 2.200 mm

WeBake Eco: 

We bieden ook oplossingen waarbij meerdere vacuümkamers 
met één centraal koelsysteem gecombineerd worden 

Kostenbesparend en flexibel! 

WeBake Power:  
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voor brood
& bakkerij

Weber Cooling 
Meesters in
vacuümkoeling

Weber 
Cooling

 Wij maken 
vacuümkoeling voor 

de bakkerijwereld 
 betaalbaar & 

bereikbaar

Als u voor vacuümkoeling kiest, 
wordt dit een integraal onderdeel 
van uw bakproces. Om perfecte 
resultaten te bereiken, kunnen 
aanpassingen aan uw brood- 
productie (homogene deeg- 
productie), receptuur (soms) en 
bakproces (korter) nodig zijn. 
Onze bakkerijmeester zal u 
adviseren bij de opstart en 
eventuele latere optimalisatie 
in uw bakkerij.  

In onze demo bakkerij (ons “Weber 
Vacuum Baking Experience 
Centre”)  kunnen we voor en met 
u testen! We beschikken over een 
volledige demo bakkerij, inclusief 
een vacuümkoeler. Hier kunnen 
we laten zien welke verbeteringen 
en besparingen u kunt realiseren  
met uw eigen producten.

Eén vacuümkoeler kan het brood 
van maximaal vijf ovens afbakken 
& koelen. Doordat uw baktijd tot 
30% korter kan worden, kan – 
met dezelfde ovens – een extra 
bakcapaciteit van wel twee ovens 
gerealiseerd worden.

Ervaar zelf de magie van afbakken 
van brood in onze vacuümkoelers. 
Wij nodigen u uit een afspraak te 
maken in onze demo bakkerij, om 
te zien hoe u vacuüm in uw bakke-
rij kunt implementeren. De kosten 
van de demodag(en) worden bij 
de aan-schaf van een systeem 
verrekend! 
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voor brood
& bakkerij

Het is onze missie om de meest efficiënte 
en effectieve vacuümkoel-oplossingen 
te ontwerpen, produceren, installeren 
en onderhouden. Om onze klanten een 
maximale toegevoegde waarde te bieden 
en hen te helpen een maximale kwaliteit 
en opbrengst te genereren. En de best 
mogelijke houdbaarheids-, opslag- en 
transportlevensduur.

Om dit te bereiken richten we ons 
alleen op vacuümkoeling, voor alle 
toepassingen, voor de wereldwijde 
markt. Alleen op deze manier kunnen 
we de vereiste technologische kennis en 
schaalvoordelen verkrijgen en behouden 
die nodig zijn om de meest intelligente 
vacuümkoelers te bouwen, tegen de best 
mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding.

Samen met onze regionale partners 
streven we ernaar een maximale 
klantbeleving te bieden. Met ons 
uitgebreide assortiment demomachines 
en ons eigen democentrum willen we 
onze kennis van en ervaring met brood 
vacuümkoeling delen, met al onze 
geïnteresseerde klanten.

Wij ZIJN 
vacuümkoeling

Voor afkoeling in minuten, geen uren; 
Voor langere versheid en minder afval;

Voor een betere broodstructuur en meer volume;
Voor verminderde bacteriegroei en aanzienlijk langere houdbaarheid;

Voor hogere productie-output, beperkte benodigde ruimte en lagere energiekosten.

Contactgegevens Weber Cooling:
Gildenweg 16 | 3334 KC Zwijndrecht | Nederland

Tel:  +31 88 425 62 50

Fax:  +31 88 425 62 58

Email:  info@webercooling.com

WEBER COOLING.COM
Op onze website vindt u de gegevens van onze 

regionale partners!

 • BROOD & BAKKERIJ

 • CONVENIENCE FOOD & INDUSTRIËLE KEUKENS

 • (BLAD)GROENTEN & VERSE OOGST 

 • BLOEMEN & COLD CHAIN MANAGEMENT

 • GRASZODEN & COMPOST

 • INSTALLATIE, ONDERHOUD & SERVICE

Weber Vacuum Cooling bied oplossingen :

KOELING

U BESPAART TIJD!

BAKKEN

K.

zonder vacuümkoeling

met vacuümkoeling

TIJDSBESPARING
MET VACUÜMKOELING | BROOD INDUSTRIE

BAKKEN 


