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Er zijn verschillende leveranciers 
van bakkerijapparatuur die ook 
vacuümkoelers maken.  
Weber Cooling is DE leverancier 
met als kerncompetentie 
vacuümkoeling!  
 
Door onze rijke ervaring op 
vacuümgebied te combineren 

VACUUM BAKING 
EXPERIENCE CENTERS 
In onze testcentra kunt u uw eigen recepten 
bakken en vacuümkoelen, en de productivi-
teitsverhoging en kwaliteitsverbetering erva-
ren die vacuümkoeling voor uw bakkerijpro-
ducten kan betekenen. 

We hebben momenteel drie operationele 
centra, elk met hun eigen meester-bakkers. 
Eén in Nederland en twee in Azië (in Japan en 
de Filippijnen).

Onze bakkerijcentra zijn uitgerust om al uw 
bakkerijproducten te bakken en te koelen. 
Onze ervaren vacuümbakspecialist bepaalt 
samen met u het optimale testprogramma. 
Aan het einde van de dag hebt u zelf gezien 
welke kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn 
voor uw producten en welke productivite-
itswinsten u kunt behalen door reductie van 
de bak- en koeltijd.

WEBAKE ECO:
Laagste kosten en energie

Het ECO-model gebruikt geen 
koudemiddelen: We koelen 
met water! Dankzij een zeer 
sterk vacuüm effect geeft 

het perfecte resultaten voor 
m.n. croissants, (knapperige) 

broodjes en baguettes. 

WEBAKE POWER:
Maximale controle en prestaties

Het POWER-model 
kan (vrijwel) alle 

bakkerijproducten koelen, 
met optimale controle over 
de koelcyclus. Het resultaat: 
Perfecte producten, gekoeld 

binnen minuten.

WEBAKE MULTI-ROOM: 
Flexibel, schaalbaar, betaalbaar

Ons POWER-systeem kan 
worden opgeschaald naar 
een meerkameroplossing 
met centrale koeling. Voor 

maximale flexibiliteit en 
geoptimaliseerde logistiek, 

tegen minimale kosten.
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Ervaar wat 
“Vacuum Baking” 
voor u kan 
betekenen!

ONDERHOUD  &  
SUPPORT
 
De vereiste onderhoudstijd voor een 
vacuümkoelsysteem is laag in vergelijking 
met een conventioneel koelsysteem, dat 
minimaal een wekelijks onderhoud nodig 
heeft. Een vacuümkoelsysteem heeft 
gemiddeld slechts 4 tot 8 uur onderhoud 
per jaar nodig! 
 
Weber Cooling is gespecialiseerd in 
het onderhouden van vacuümkoelers - 
tegen betaalbare kosten. We bieden onze 
ondersteuning zowel via onze Europese 
als Aziatische verkoop- en servicecentra 
en kunnen ook rekenen op een breed 
netwerk van aangesloten verkoop- en 
servicepartners. 

Op deze manier kunnen we onze klanten 
maximale up-time garanderen, tegen de 
laagste kosten.

Weber Cooling kan dankzij: 
 z onze flexibele en efficiënte 

organisatie,
 z onze schaal-voordelen  (wij 

produceren meer vacuüm-
koelers dan alle andere  
bakkerijleveranciers samen),

 z ons intelligent ontwerp 
(modulaire technologie op 
basis van honderden  
machines gebouwd voor 
een breed scala aan toe-
passingen) 

vacuümkoelers aanbieden 
voor prijzen die tot voor kort 
onmogelijk waren.  

BETAALBARE TECHNOLOGIE

met diepgaand 
onderzoek naar 
de technologie 
van het 
bakproces, 
hebben we 
een speciaal 
assortiment 
oplossingen 
voor deze markt 
ontwikkeld.
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VACUÜMKOELING 
BROOD & BAKKERIJ
Wint aan terrein
Vacuümkoeling bestaat al tientallen jaren, maar nu pas zijn de systemen  

geschikt gemaakt voor de bakkerijsector, mede dankzij een sterk verbeterde 
kennis over de specifieke eisen die voor deze industrie noodzakelijk zijn.  

Vacuüm koeling beïnvloedt en verkort het bakproces; het aanpassen van de juiste 
parameters zal resulteren in verbeterde bakkerijproducten qua structuur, volume, 
houdbaarheid en optimale knapperigheid. Ook de efficiency en productiviteit zul-
len sterk verbeterd worden! Vacuümkoeling voor de bakkerijwereld groeit daardoor 
momenteel snel, mede dankzij de beschikbaarheid van betaalbare oplossingen.  
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is de gemiddelde afname  
van de koeltijd 

kan gemiddeld op koelruimte 
bespaard worden

is de minimale toename  
van de productiviteit 

verkorting van de baktijd is al 
snel realiseerbaar

uur is het gemiddelde jaarlijkse 
onderhoud 

IBIE – Las Vegas (USA)  
8 – 11 september |  Stand 355

Südback – Stuttgart (D)
21 – 24 september  |  Stand7A-51

Maak kennis met onze experts  
we delen onze kennis graag met u!

Zien is geloven  !
Bezoek onze LIVE Demonstraties  
op de volgende beurzen:

Weber Cooling is  
de eerste die echt 
betaalbare  
vacuümkoeling  
voor de bakkerij  
aanbiedt!
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Vacuümkoeling 
wordt een integraal 
onderdeel van uw 
bakkerijproces, 
omdat het bakken 
doorgaat in de 
koeler:  
Door een vacüum 
te creëren wordt 
het water in het 
brood gedwongen 
om door te koken.  
 

Dit heeft twee effecten:
 z Het brood begint (vanuit de 

kern) te koelen omdat het 
koken energie nodig heeft 
en deze energie alleen uit 
het brood zelf gehaald kan 
worden.

 z Door de aanwezigheid van 
stoom tijdens het vacuüm-
koelen gaat het proces van 
verstijfselen door.  
Dit betekent dat uw pro-
ducten blijven bakken terwijl 
ze worden gekoeld!

Om het maximaal gewenste 
resultaat te bereiken, moet men 
de gevolgen begrijpen en het 
bakproces daarop aanpassen! 
Dit betekent in de praktijk het 
verkorten van de baktijd, het 
(meestal) verhogen van de 
oventemperatuur en soms zelfs 
het aanpassen van de rijstijd en 
het recept.  
 
Het omarmen van de voor-
delen van vacuümkoeling zal 
resulteren in bakkerijproducten 
met meerwaarde!

... EN VERBETERT UW PRODUCTIVITEIT...

“Vacuümkoeling 
betekent meer dan 
alleen koeling, het 
neemt een deel van 
het bakproces over. 
Daardoor wordt de 
baktijd met deze 
techniek ingekort. “

“Er is bijna geen 
beperking aan de 
producten die met 
vacüum gekoeld 
kunnen worden. 
Met verschillende 
instelbare 
koelcurven die als 
recept opgeslagen 
kunnen worden, 
is het proces 
eenvoudig in te 
stellen voor een 
zeer breed scala 
aan zowel gebakken 
als half afgebakken 
producten. “

… VERHOOGT DE KWALITEIT EN HOUDBAARHEID ...

“Voor glutenvrije bakkerijen zijn de 
voordelen die vacuüm kan bieden 
uitzonderlijk. Met vacuüm kun je zelfs 
het moeilijkste glutenvrije recept 
gemakkelijk bakken en brood maken 
dat qua textuur en bite vergelijkbaar is 
met gewoon brood. “ 

Vacuümkoeling kan 
alleen succesvol zijn als 
een betrouwbaar – voor 
de bakkerij aangepast – 
vacuümkoelsysteem wordt 
ondersteund door kennis van 
het “vacuum baking proces”.  
 
Een van de grootste 
uitdagingen in 
dit verband is de 
verandering in de 
wijze van bakken, 
in een sector 
die jarenlang 
fundamenteel 
onveranderd is 
gebleven. Het vereist 
een mentaliteits-
verandering!

Bij de Weber Cooling 
Experience Centres 
(in Europa en Azië) 
helpen onze Vacuum 
Baking Experts 
u graag bij het 
optimaliseren van 
de omstandigheden 
voor uw eigen 
bakkerijproducten.  
 
Alle apparatuur en technische 
expertise is beschikbaar om uw 
producten te bakken en met 
vacuüm af te koelen, en om 
de parameters (en waar nodig 
uw recept) te perfectioneren 
voor een maximaal resultaat, 
in kwaliteit, houdbaarheid en 
productiviteit.

AANPASSEN VAN HET BAKPROCES...

Het omarmen van de voordelen 
die vacuümkoeling met zich 
mee kan brengen, resulteert 
in bakkerijproducten met 
meerwaarde:

 z Een maximaal volume,  
omdat er tijdens het afkoel-
proces continue aan het 
brood getrokken wordt,  
waardoor natuurlijke krimp  
en inzakking wordt  
voorkomen. 

 z Een meer homogene en mal-
sere structuur, veroorzaakt 
door het doorgaan van het 
verstijfseling proces onder 
vacuüm, wat resulteert in een 
fijnere structuur en een wittere 
kleur. 

 z Een knapperige korst die lang 
krokant blijft, omdat het vocht 
juist hier wordt weggezogen. 
Bij koekjes kan – juist door een 
lager vochtpercentage - een 
langere knapperigheid be-
werkstelligd worden. 

Omdat de bacteriëngroei tijdens  
de koeltijd minimaal is kan een  
verlengde houdbaarheid gerealiseerd 
worden! Het brood komt steriel in de 
koeler. Tijdens het koelen wordt lucht 
aangezogen (er komen geen bacte-
riën binnen) en de tijdsduur tussen 60 
- 30 ° C (waar bacteriën graag groe-
ien) is extreem kort; plus, er is geen 
risico op condensatie.  

De langere houdbaarheid wordt ook 
versterkt door de hogere  
veerkracht en de blijvende  
knapperigheid!

Vanuit zakelijk perspectief is 
een van de voordelen van 
vacuümkoeling de aanzienlijke 
verkorting van de procestijd, 
die het resultaat is van een 
(gemiddeld 30%) kortere baktijd 
en een (gemiddeld 90%) kortere 
koeltijd.  
Een voorbeeld: De totale 
productietijd van een standaard 
blikbrood bedraagt normaal 
4 uur of meer, van mengen 
tot verpakken. Dit kan worden 
teruggebracht tot ca 2 uur 
door de baktijd in te korten van 
gemiddeld 45 tot 30 minuten 
en door 2 tot 
2,5 uur op 
de koeltijd te 
besparen!

Voor een am-
bachtelijke 
bakkerij met 3 
batchovens, 
die 12 uur per 
dag werkt, 
kan met één 
vacuüm-
koeler de gemiddelde productie 
met ongeveer 50% verhoogd 
worden, en kan elke dag 
ongeveer 35% langer effectief 
gewerkt worden.  
Gecombineerd kan dit in een 
verdubbeling van het totale 
productiecapaciteit resulteren.  
 
De besparing op koelruimte 
kan het ook mogelijk maken 
om een extra oven te plaatsen, 
waardoor nog meer capaciteit 
kan worden toegevoegd. Voor 
grote ambachtelijke bakkerijen 
is het verder relatief eenvoudig 
én betaalbaar om meerdere 
vacuümkoelers in één systeem 
te integreren.

Voor continue productie met 
tunnenovens is de implementatie 
van vacüum minder eenvoudig 
te doen in bestaande operaties, 
maar zeer interessant voor nieuw 
op te zetten bakkerijen. Omdat 
de gemiddelde baktijd 30% korter 
is, kan de fysieke ovenlengte met 
eenzelfde percentage worden 
verkort, wat resulteert in lagere 
investerings- en energiekosten. 
 
Er is geen geforceerde koeling 
(& energie) vereist en de 
broodkwaliteit en houdbaarheid 
zullen gegarandeerd beter zijn!

Het leveren van hoogwaar-
dige producten is één van de 
belangrijkste verkoopargumenten 
voor bakkerijen om te concurreren. 
 
Vacuümkoeling is een mogelijkheid 
om de versheid, het uiterlijk en 
de kwaliteit van de gebakken 
producten te verbeteren.  
Ook wordt energie-efficiëntie 
steeds belangrijker om op de 
energiekosten te besparen en de 
CO2-uitstoot te minimaliseren. 
Daarom is het van groot belang 
voor bakkerijen om de baktijd met 
vacuümkoeling te verminderen en 
de energiekosten te verlagen door 
het vermijden van geforceerde 
koeling.

 

kortere baktijd is bereikt
met dit brood
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