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WARZYW I ZIÓŁ

Światowy lider w dziedzinie chłodzenia próżniowego!
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CHŁODZENIE PRÓŻNIOWE
warzyw i ziół
Fast & uniform cooling, to the coreSZYBKIE I RÓWNOMIERNE CHŁODZENIE, DO RDZENIA 
ZMNIEJSZAJĄC PRZESTRZEŃ CHŁODNICZĄ I KOSZTY 
ENERGII ZACHOWUJĄC JAKOŚC, WYDŁUŻAJĄC OKRES 
PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA I OKRES PRZECHOWYWANIA
Po zebraniu wszystkie świeże pro-
dukty przechodzą przez stres. Stres 
ten powoduje respirację (oddy-
chanie) i transpirację (parowan-
ie). Oba są powodowane głównie 
przez temperaturę. Dzięki szybkiemu 
wstępnemu schładzaniu możliwe 
jest zmniejszenie respiracji i tran-
spiracji o 75% lub więcej, co skutkuje 
poprawą jakości przechowywania i 
zwiększeniem okresu przydatności i 
przechowywania: zmniejszając ilość 
odrzuceń i odpadów.

Wstępne chłodzenie zahowuje ja-
kość wytworzonych przez Ciebie 
produktów i zwiększa Twoje zyski. 

Chłodzenie próżniowe to technolo-
gia szybkiego wstępnego chłodze-
nia. Poprzez ciągle zmniejszanie 
ciśnienia w komorze próżniowej 
powodujemy odparowanie (częś-
ci) wilgoci własnej produktu w ob-
niżonych temperaturach. Takie 
odparowanie (= gotowanie) wy-
maga energii, która jest zabierana 
z produktu w postaci gwałtownego 
obniżenia temperatury; Twój pro-
dukt schładza się! Szybko, wewnątrz 
i na zewnątrz, do rdzenia.

Chłodzenie próżniowe jest na-
jszybszą i najbardziej wydajną 
metodą wstępnego chłodzenia.

Szeroka gama świeżych warzyw i 
ziół może zostać skutecznie pod-
dana schłodzeniu próżniowemu. 
Warzywa liściaste i zioła najłatwiej 
i najszybciej się schładzają. Czas 
chłodzenia wynosi od 10 do 20 
minut.
Tak szybko mogą się schłodzić de-
likatne warzywa i grzyby. Bardziej 
kompaktowe warzywa, takie jak 
brokuły potrzebują więcej czasu i 
sprzyja im dodatkowe spryskiwan-
ie wodą.

Chłodzenie próżniowe jest idealne 
dla większości warzyw i ziół. 
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PRZYKŁADY PRODUKTÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ SCHŁODZONE PRÓŻNIOWO!

Im większa jest powierzchnia w porównaniu do masy, tym szybciej produkt może się schłodzić. Z tego powo-
du warzywa liściaste i zioła można schłodzić znacznie szybciej niż warzywa kompaktowe. W celu umożliwienia 
chłodzenia przez próżnię powierzchnia produktu musi przepuszczać parę wodną. Takie produkty jak ogórek, papry-
ka, pomidor i pestkowce nie mogą być poddawane chłodzeniu próżniowemu.

Najlepsze rezultaty chłodzenia zazwyczaj osiąga się gdy 80–85% “ciepła z pola” (= różnica między temperaturą 
zbioru a temperaturą przechowywania) zostaje wyeliminowane przez szybkie (próżniowe) chłodzenie. Pozostałe 
ciepło może być skutecznie obniżone w chłodni. Czas chłodzenia próżniowego jest znacznie krótsze, gdy końcowe 
chłodzenie jest realizowane w chłodni, co maksymalizuje efektywność chłodzenia wstępnego!

Sałata lodowa: Idealna do 
schładzania. Maksymalne wy-
dłużenie okresu przechowywania i 
trwałości

Sałata liściasta: Możliwe jest wyjąt-
kowo szybkie chłodzenie. Dostawa 
do sklepu tego samego dnia, mini-
malizacja odrzuceń

Rukola i szpinak: Dzięki ultraszyb-
kiemu chłodzeniu zachowuje jakość, 
świeżość i smak

Zioła: Chłodzenie i suszenie 
próżniowe może spowodować 
ogromny wzrost wydajności i zach-
owania jakości

Fasolka szparagowa i groszek 
cukrowy: chłodzenie próżniowe 
zapewnia optymalne zarządzanie 
łańcuchem chłodniczym

Kiełki: Możliwe jest osiągnięcie 
czasów chłodzenia poniżej 10 minut, 
zachowując świeżość i chrupkość 
produktu

Grzyby: Próżnia jest doskonała! 
Chłodzenie do rdzenia, z suchą i 
idealną skórką

Kukurydza słodka: Pry pomocy 
próżni możliwe jest szybko i skutec-
znie schłodzić nawet duże ładunki. 
Do rdzenia skrzynek

Miękkie owoce: Dobre schłodzenie 
za pomocą próżni jest wyzwaniem, 
ale efekty są warte zachodu

Brokuły i broccolini: 
Hydro-próżnia zapewnia doskonały 
efekt chłodzenia i maksymalizuje 
wydajność

Brukselka: Dzięki wstępnemu chłodzeniu 
próżniowemu możliwe jest osiągnięcie wy-
dłużonego okresu przechowywania i  
zmniejszenie odpadów 

Kapusta chińska: Idealny produkt 
do chłodzenia próżniowego, ale 
niezbyt głębokiego. Optymalizacja 
okresu przechowywania

Zielone szparagi: Zoptymalizowana 
logistyka chłodzenia poprzez 
wyeliminowanie głównego obciąże-
nia cieplnego za pomocą próżni. 

Seler: Osiągnięcie szybkiego i sku-
tecznego chłodzenia wstępne-
go jest możliwe tylko przy pomocy 
próżni. Maksymalizacja wydajności

SZEROKA GAMA WARZYW MOŻNA SZYBKO I 
RÓWNOMIERNIE SCHŁODZIĆ
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oszczędności czasu chłodzenia

Do 80%
oszczędności przestrzeni chłodzenia i energii
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PROWADZI W ZAKRESIE CHŁODZENIA PRÓŻNIOWEGO
Oferujemy szeroką gamę standaryzowanych, niedrogich, ale wydajnych chłodnic próżniowych zaprojektowanych 
do chłodzenia wszelkiego rodzaju warzyw i ziół! 

W pełni wystandaryzowana, niskoko-
sztowa I ultraszybka chłodnica na 

jedną paletę. Zaprojektowany w celu 
minimalizacji kosztów i śladu środow-
iskowego. Dostępny w jednej wersji z 
manualnymi drzwiami na zawiasach.

COMPACT: 

Pełna gama wydajnych, zoptymal-
izowanych kosztowo, modułowych 
chłodnic próżniowych. Oferujemy 

rozwiązania do 12 palet na jedną ko-
morę.Oddzielny wybór modeli dla eu-

ropalet i standardowych palet.

BASE ONE: 

Systemy ładowane od przodu z zin-
tegrowanymi drzwiami przesu-

wnymi. Przeznaczony dla dwóch palet, 
położonych obok siebie. Jeden mod-
el dla europalet, a drugi dla standar-

dowych palet. Wysoka prędkość, inteli-
gentna kontrola. 

NEXT GEN: 

Oferujemy rozwiązania kilkukomorowe i Systemy dostosowane do potr-
zeb oparte na naszej ofercie Next Gen, a także Ultimate Solutions dla pal-
et AirCraft. Opracowaliśmy rozwiązania, które są zdolne do schłodzenia do 
300.000 kg świeżych produktów dziennie wykorzystując energooszczędne 
rozwiązania w zakresie chłodzenia.

SYSTEMY DOSTOSOWANE DO POTRZEB:



WARZYWA  
 I ZIOŁA

Dzięki nam chłodzenie próżniowe 
warzyw i ziół stało się przystępne ce-

nowo dla Ciebie!

WEBER COOLING
Referencje rynkowe
Sałata lodowa jest jednym z na-
jczęściej schładzanych warzyw 
przy pomocy naszych systemów 
próżniowych na całym świecie.
Nasze standardowe rozwiązania 
dotyczące wydajności zapewnia-
ją czasy chłodzenia od 20 do 30 
minut.
Szybsze chłodzenie wstępne jest 
możliwe dzięki naszym wysokow-
ydajnym rozwiązaniom.

Delikatne zioła mogą osiągnąć 
znaczny wzrost okresu trwałoś-
ci, a chłodzenie próżniowe jest 
często używane także do usuwa-
nia wilgoci z górnej warstwy, co 
może spowodować gwałtowny wz-
rost wydajności! Zioła mogą być 
schłodzone bardzo szybko: nowy 
klient w Columbia schładza swo-
je zioła w ciągu 10–12 minut, choć 
standardowy czas wynosi 15–20 
minut.

Jeden z naszych nowych klientów 
w Nowej Zelandii schładza brokuły, 
kapustę i szparagi “Osiągnęliśmy 
świetne wyniki i klienci są zadowole-
ni. 10 palet brokuł można schłodzić do 
temperatury 3 oC w ciągu 34 minut, 
a kapusty w ciągu 29 minut”, według 
naszego klienta, który używa maszyny 
o standardowej wydajności 

Seler i kukurydza słodka należą do 
najgęstszych produktów o największej 
wadze na paletę. Jeden z naszych 
klientów z USA: “Schładzamy 1.000 kg 
seleru z 65 oF (18 oC) do 41 oF (5 oC) w 
ciągu 30–40 minut. W przyszłym roku 
nasza mała (jedno paletowa) maszy-
na będzie już za mała dla nas, będzie-
my potrzebować większej”.
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WARZYWA  
 I ZIOŁA

 • WARZYWA I ZIOŁA

 • KWIATY I ŁAŃCUCH CHŁODZENIA

 • TORF I KOMPOST

 ZASTOSOWANIA DO ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW

Ultraszybkie chłodzenie warzyw i ziół 
Zapewnienie dostaw tego samego dnia na rynek

Dla zachowania jakości i zmniejszenia ilości odpadów
Zmniejszenie obciążenia cieplnego w chłodni do przechowywania 

Zwiększenie pojemności magazynowej i/lub przedłużenie czasu wysyłki

WEBER COOLING JEST WIODĄCYM NA ŚWIECIE 
DOSTAWCĄ ROZWIĄZAŃ DO CHŁODZENIA 
PRÓŻNIOWEGO. 
Zajmujemy się WYŁĄCZNIE chłodzeniem próżniowym dla WSZYSTKICH zastosowań w których stosowane jest 
chłodzenie próżniowe.
Opracowaliśmy dedykowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania dla każdego z poniższych 
zastosować chłodzenia próżniowego.

 • PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE

 • ŻYWNOŚĆ I KUCHNIA

 • SUSHI I RYŻ 

 FOOD APPLICATONS

Weber Cooling zapewnia najwyższą jakość rozwiązań przy najniższych kosztach dzięki:
• Korzyściom skali (jesteśmy największym na świecie dostawcą chłodnic próżniowych)
• Niskim kosztom ogólnym (łączymy szczupłą i sprawną organizację z silną siecią partnerską)
• Inteligentne projektowanie (przy użyciu technologii modułowej i innowacyjnych rozwiązań)

Koncentrujemy się na redukcji emisji CO2 – dla bardziej ekologicznego świata!
Dla wszystkich naszych systemów chłodzenia próżniowego oferujemy “Chłodzenie hydroniczne”. Ta technologia 
jest wyjątkowo energooszczędna i gwarantuje najwyższe prędkości chłodzenia. Zmniejsza ilość czynnika chłod-
niczego nawet o 70% i minimalizuje ryzyko wycieków. Możemy również zaoferować rozwiązania chłodnicze “ze-
ro-GWP”, wykorzystujące naturalne czynniki chłodnicze, takie jak CO2 i amoniak.

Dzięki biurom regionalnym w Europie i Azji oraz wyspecjalizowanej sieci partnerów na całym świecie zapewniamy 
szybkie i niezawodne usługi konserwacyjne i wsparcie. W naszej głównej siedzibie w Holandii posiadamy urządze-
nia testujące dla naszych chłodni próżniowych do testowania w miejscu zakładu.

WEBER COOLING 
EUROPE B.V.
Europa 

GILDENWEG 16
3334 KC
ZWIJNDRECHT | NL

+31 884 256 250
EUROPEBV
@WEBERCOOLING.COM

WEBER COOLING 
EUROPE KFT.
Europa 

3200 GYÖNGYÖS
KENYÉRGYÁR ÚT 1 | HU

+36 309 926 048
EUROPEKFT
@WEBERCOOLING.COM

WEBER COOLING 
CHINA LTD.
Chiny

NO.3, LANE 141, JINGYA RD., 
201201 PUDONG, 
SHANGHAI | CN

+86 2150 6890 19
INFO
@WEBERCOOLING.CN

WEBER COOLING  
INTERNATIONAL B.V.
Eksport ogólny

GILDENWEG 16
3334 KC 
ZWIJNDRECHT | NL

+31 884 256 250
INFO
@WEBERCOOLING.COM

WWW.WEBERCOOLING.COM

WEBER COOLING 
ASIA LTD.
Azja i Pacyfik

R-2008, 20/F, 
FORTRESS TOWER
250 KING’S ROAD | HK

+852 5803 0317
ASIA
@WEBERCOOLING.COM


