
Bakkerijen
Industriële wasmachines en drogers

EXCEPTIONAL WASHING SOLUTIONS



Uw bakkerij kan alleen kwaliteitsproducten 
leveren als uw bedrijf beschikt over een 
schone productieomgeving. Bacteriële 
verontreiniging of besmetting kan vergaande 
consequenties hebben voor uw klanten en 
voor uw onderneming. Hygiënenormen worden 
dan ook steeds strenger. Met onze was- en 
droogoplossingen zorgen wij ervoor dat alle 
productie-, verpakkings- en transportmiddelen 
werkelijk schoon (en droog) worden.

Productiemiddelen vrij van allergenen
Een diversiteit aan broden vereist ook écht schone 

productiemiddelen vrij van allergenen. Gluten, tarwe, melk, lactose, 
soja, sesam, noten, pinda’s… alle sporen moeten ook écht verwijderd 
zijn om kruisbesmetting te voorkomen. De optimale reiniging van 
productiemiddelen kost tijd en ruimte. Twee aspecten waarvoor 
UNIKON een oplossing heeft.

Warm uit de wasmachine, koel de rijskast in
De productie binnen een bakkerij is een continu proces. 

Productiemiddelen komen heet uit de oven en moeten direct 
gewassen worden om vervolgens weer het productieproces in te 
gaan. Probleem is echter dat het bakblik of broodkoppel afgekoeld 
moet zijn voordat het weer gevuld wordt met deeg of beslag. 
UNIKON heeft ruime ervaring met dit soort eisen die specifiek zijn 
voor de bakkerij-industrie.

Helemaal droog en klaar voor gebruik
Naast hygiëne en de juiste temperatuur is het voorkomen van 

restvocht op de productiemiddelen belangrijk om schimmelvorming 
te voorkomen. Een krat moet volledig droog zijn voordat het brood 
erin gaat. Vooral broban kratten zijn, vanwege hun afwijkende vorm, 
lastig droog te maken. Met de nieuwste technologie heeft UNIKON 
hiervoor een passende oplossing.

Wij bieden u graag dé oplossing aan
Sinds 1968 levert UNIKON wereldwijd was- en 

droogmachines aan de bakkersbranche. Dankzij deze 
jarenlange ervaring weten wij wat de specifieke 
behoeften zijn binnen uw sector en bieden u de juiste 
oplossing aan.

Uw broodkoppels, bakplaten, trolleys
en bakkerskratten

 continu
 hygiënisch schoon
 én droog

Ontwikkeling en fabricage in eigen huis
Wij ontwikkelen, fabriceren, verkopen en onderhouden 

wereldwijd industriële wasmachines en drogers vanuit 
onze vestiging in Barneveld, Nederland. Wij werken nauw 
samen met onze partners over de hele wereld maar 
de ontwikkeling en fabricage van onze oplossingen is 
volledig in eigen huis. Hierdoor zijn wij opvallend flexibel 
in het voldoen aan uw wensen en eisen. Mocht er 
onverhoopt iets met uw machine aan de hand zijn, dan 
helpen wij u binnen 24 uur.



Wij bieden u graag dé oplossing aan
Sinds 1968 levert UNIKON wereldwijd was- en 

droogmachines aan de bakkersbranche. Dankzij deze 
jarenlange ervaring weten wij wat de specifieke 
behoeften zijn binnen uw sector en bieden u de juiste 
oplossing aan.

Uw broodkoppels, bakplaten, trolleys
en bakkerskratten

 continu
 hygiënisch schoon
 én droog

Ontwikkeling en fabricage in eigen huis
Wij ontwikkelen, fabriceren, verkopen en onderhouden 

wereldwijd industriële wasmachines en drogers vanuit 
onze vestiging in Barneveld, Nederland. Wij werken nauw 
samen met onze partners over de hele wereld maar 
de ontwikkeling en fabricage van onze oplossingen is 
volledig in eigen huis. Hierdoor zijn wij opvallend flexibel 
in het voldoen aan uw wensen en eisen. Mocht er 
onverhoopt iets met uw machine aan de hand zijn, dan 
helpen wij u binnen 24 uur.

UNIKON helpt u 
graag met

9	Hygiënische reiniging speciaal 
afgestemd op broodkoppels, bakplaten, 
trolleys en bakkerskratten. Iedere 
vervuiling of restproduct wordt, dankzij 
ons vooruitstrevende pivoterend 
sproeisysteem, gegarandeerd verwijderd 
waardoor (kruis)besmetting, bacteriën en 
schimmels geen kans hebben.

9	Producten direct inzetbaar. Producten 
komen heet uit de oven en gaan in 
één lijn door naar de wasstraat. De 
vrijgekomen warmte van het product 
wordt hergebruikt voor het wasproces. 
Uiteindelijk wordt het product gedroogd 
en afgekoeld tot de gewenste 
temperatuur zodat het direct de 
productie weer in kan.

9	Uniek droogresultaat. UNIKON heeft 
een technologisch hoogwaardige 
spindroger die zelfs bakkerskratten aan 
het einde van het wasproces helemaal 
droog maakt. Een andere droogmethode 
is drogen met onze zogenoemde 
luchtmessen. Alle hoekjes en inkepingen 
van kratten en broodkoppels worden 
hiermee optimaal gedroogd.  

9	Duurzaamheid dankzij UNIKON’S 
unieke sproeisysteem, doseerpomp en 
hergebruik van waswater. Hierdoor wordt 
efficiënt omgegaan met water, energie 
en chemicaliën. Daarnaast zijn onze 
machines 100% recyclebaar.

9	Modulaire en compacte machine. Ruimte 
is vaak een probleem in de bakkerij. Onze 
machines zijn modulair op te bouwen 
waardoor ze relatief eenvoudig in het 
productieproces te implementeren zijn. 
Dankzij de krachtige pomp en pivoterend 
systeem kunnen wij de machines zeer 
compact bouwen.

9	Hoogwaardige kwaliteit tot in ieder 
detail waardoor onderhoudskosten laag 
zijn en uw productie hoog.



UNIKON staat voor:

• Kwaliteit, uitsluitend A-merk onderdelen
• Machines 100% recyclebaar
• Gebruiksvriendelijk
• Lage onderhoudskosten
• Waterbesparende en energiezuinige systemen
• Wereldwijde Unikon service

Als u vragen of interesse in een industriële wasinstallatie hebt, 
neem dan contact met ons op.

Hermesweg 30 A 
3771 ND Barneveld 
Nederland

+31 (0) 88 - 877 0500

info@unikon.com

www.unikon.com

UNIKON biedt al meer dan 50 jaar hoogwaardige (op maat gemaakte) industriële was– en 
droogoplossingen!

Wij refereren graag naar o.a. deze projecten:

Opdrachtgever De grootste bakkerij - Nederland
Toepassing In-line wassen en drogen van 300 bakblikken 

per uur, daarna in dezelfde lijn door naar 
de productie.

Uitdaging Weinig ruimte voor de machine, bakblikken komen met 130° uit de 
oven en gaan gelijk de wasstraat in. Vervolgens moet het blik met 
30° uit de droogsector komen om direct weer gevuld te kunnen 
worden met deeg.

Onze oplossing  UNIKON TUNNELWASMACHINE met krachtige energiezuinige maar 
zeer efficiënte pompen en speciale zogenoemde luchtmessen om 
product af te koelen.

Opdrachtgever Bakkerij - Duitsland
Toeassing In-line wassen en drogen van 500 bakplaten 

per uur.
Uitdaging Bakplaten hebben een Teflon laag en bevatten 

nog zeer kleine zaadjes. De bakplaten zijn 
1470 mm x 1000 mm groot. Na het drogen mag het product maximaal 
7 gram vocht bevatten.

Onze oplossing UNIKON TUNNELWASSER met speciale geleiding die Teflon laag 
niet beschadigd, filter die de kleine zaadjes opvangt en speciale 
droogunit. UNIKON SPINDROGER zorgt voor gewenst droogresultaat. 

Opdrachtgever Bakkerij - Engeland
Toepassing 20 zwaar bevuilde trolleys per uur.
Uitdaging HACCP eisen; aparte ruimtes voor de vuile en 

schone trolleys. De machine komt in een put 
te staan.

Onze oplossing Machine voorzien van aparte toe- en afvoerdeuren om te voldoen 
aan de HACCP eisen. Aangepast ontwerp van de machine waardoor 
deze in de put geplaatst kan worden.


