
PICCOLO PRO®

GreenTech: Voorsprong door
MULTI ZONE BAKING
 

electro ovens 
since 1923



Energie: Minder is meer. Meer dan 80% van de brood- 
en winkelovens die tegenwoordig door WACHTEL 
worden verkocht, zijn elektrische etageovens - en 
het is algemeen bekend dat elektriciteit groener en 
milieuvriendelijker wordt. Dit is precies waar we de 
PICCOLO PRO® zijn begonnen en ontwikkeld. Met 
energie optimaliserende maatregelen op het gebied 
van temperatuurbeheersing, stoomopwekking 
en isolatietechniek kunt u besparen op stroom- 
en bedrijfskosten en aanspraak maken op hoge 
overheidssubsidies.

VDE gecertificeerd. In maart 2021 ontvingen wij als 
eerste en enige fabrikant van bakkerijovens een 
energiebesparingscertificaat van de onafhankelijke 
bekende certificatie-instelling VDE. Niet elke 
bakkerijoven die beweert energiezuinig te zijn, 
komt automatisch voor subsidie in aanmerking. Met 
de VDE-certificering kunnen we aantonen dat de 
PICCOLO PRO® in aanmerking komt voor eventuele 
subsidies. Het VDE energie-besparingscertificaat en 
de bewezen geschiktheid van de PICCOLO PRO® 
voor subsidies zijn een objectief beslissingscriterium 
voor elk bedrijf om te investeren in een hoogwaardige 
elektrische etageoven. De hoge energiebesparingen 
en het in aanmerking komen voor eventuele 
subsidies zorgen voor aanzienlijke kostenvoordelen, 
die een stimulans vormen voor de modernisering 
van uw bakkerij of de vervanging van oude ovens. 
In het licht van de klimaatverandering is er nooit een 

belangrijker moment geweest om samen te beseffen 
dat wij - als individuen en als bedrijf - een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de planeet. 

Voorbeeldberekening voor de PICCOLO PRO®  I-4 Q 1

    

Energiebesparing per oven                        33 %        

CO2-besparing per oven      3.210 kg/a
      
Ø Stroomkostenbesparing per oven      1.950 kWh/a
   
Investeringssubsidie per oven             2.247 €
 
Opbrengst over levenscyclus per oven        21.207 €
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Perfecte gelijkmatigheid en meer krokantheid.
We hebben de opvolger van onze legendarische 
en vaak gekopieerde elektrische etageoven PIC-
COLO ontwikkeld, waarmee je nu nog meer kro-
kantheid, bakgelijkmatigheid en energiebesparing 
bereikt. De PICCOLO PRO® behaalt zijn voorspro-
ng door MULTI ZONE BAKING in combinatie met 
POWER STEAM. Met de MULTI ZONE BAKING 
technologie heeft de oven een echt unique sel-
ling point waar we patent op hebben aangev-
raagd. Met 4 temperatuursensoren en 4 apart ge-
regelde verwarmingszones per etage vindt een 
energie-geoptimaliseerde regeling plaats zonder 
warmteontwikkeling in het achterste gedeelte van 
de etage. Dankzij POWER STEAM zorgt het inno-
vatieve, ronde stoomapparaat met gietijzeren kern 
voor nog meer stoomproductie

GreenTech. Op basis van uitgebreide tests heeft 
de VDE1 gecertificeerd dat de PICCOLO PRO® tot 
33,6% minder energie verbruikt2. Afhankelijk van 
het type product, bakprogramma en doorvoer is 
een jaarlijkse besparing van maar liefst € 2.500,- per 
oven haalbaar. Klanten in Duitsland genieten van 
de extra bonus om in aanmerking te komen voor 
een subsidie van het Duitse Federale Ministerie 
voor Economische Zaken en Energie (BMWi) van 
maximaal € 3.000 voor elke nieuwe PICCOLO 
PRO®, onder voorbehoud van bedrijfsomvang, 
bakkerijactiviteiten en energiebesparende 
strategie.

Perfect afgewerkt ontwerp. De hoge 

gebruiksvriendelijkheid van de PICCOLO PRO® 

is verbeterd met SOFT CLOSE deuren. Daarnaast 

biedt de intuïtieve IQ TOUCH-besturing ENERGY 

MANAGER en WACHTEL REMOTE waarbij het 

gebruik van de oven op afstand eenvoudig 

te monitoren is. Het elegante en moderne 

design wordt geaccentueerd door de optionele 

bedieningszuil in WOOD DESIGN.. 

PICCOLO PRO®

1  Vereniging van elektrotechniek, elektronica en informatietechnologie
2 Vergeleken met het vorige model
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1 MKB, bedrijfsdagen per jaar: 360, 7-daagse week, 10 - 20 bakprocessen per etage per dag, 
gemiddelde baktijd: 2o min, broodjes, elektriciteitsprijs: 22,50 cent / kWh, jaarlijkse 
elektriciteitsprijsverhoging: 2% per jaar , inkomensberekening zonder disconteringsvoet



ENERGY MANAGER
Overzichtelijke water- en elektriciteitskos-
tenrapporten, praktische weergave van 
leegstand om het gebruik te optimalise-
ren

BESTURINGSKOLOM IN 
HOUTEN DESIGN

 Edel houten bekleding naar keuze, 
verkrijgbaar in esdoorn, eiken, walnoot, 
brandwerendheid getest en bevestigd

MULTI ZONE BAKING
4 temperatuursensoren en 4 apart 
geregelde verwarmingszones om 
opeenhoping van warmte te voorko-
men; zorgt voor perfecte gelijkmatige 
bakresultaten, meer krokantheid en 
aanzienlijke energiebesparingen in het 
perfecte samenspel van alle voordelen 
van de oven.

BAKE BALANCE
Modernste PID meet- en 

regeltechnologie voor stabiele 
temperatuur-omstandigheden. 
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POWER STEAM
Rond, apart verwarmd stoomunit met 
gietijzeren middenstuk voor nog krachti-
gere stoom

GLAZEN NARIJSKAST
Robuuste RVS narijskast met nieuwe, 

betrouwbare verdampingstechnologie, 
gemakkelijk te bedienen via de IQ 

TOUCH-bediening op de etage
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DESIGN YOUR PICCOLO PRO®!

   AFZUIGKAP
Inclusief ventilator of stoomcondensator

  ONDERBOUW
glasrijskast voor 10 platen, 

onderstel voor 16 of 10 platen
(400 mm x 600 mm)

TUSSENSTUK
optioneel voor 6 platen (400 mm x 600)

   BEKLEDING
gemaakt van licht of zwart speciaal RVS

IQ TOUCH BESTURING
per etage of als IQ TOUCH MULTI om meerdere 

etages te bedienen (besturingszijde vrij te kiezen)

HOUTEN DESIGN
optionele besturingskolom van edel hout naar 

keuze (esdoorn, eiken, walnoot)

LICHT LOPENDE WIELEN
verkrijgbaar in hoogtes van 

70 mm, 108 mm en 155 mm

PIZZA ETAGE
optioneel voor piektemperaturen van 350°C 

(voor 140 mm hoge etages)
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DURZAME LEDs  
In de afzuigkap en etage voor hoge 
energie-efficiëntie en ideale verlichting

W-HYGENIC 
Eenvoudigste technologie voor instal-
latie/verwijdering van ruiten zonder 
gereedschap

SOFT CLOSE DOOR 
Zacht openen en sluiten van de etage-
deuren
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• Hoge resolutie, contrastrijk, schitterende kleuren
• Hoge kijkhoekstabiliteit: goed te zien van alle kanten
• Intuïtieve Touch-functie zelfs met bloem bestoven vingers
• 999 automatische programma's met elk 10 bakfasen 
• AUTO COPY: Automatisch synchronisatie van 
• bakprogramma's met andere ovens in netwerk 
• Grafische weergave van temperatuurgradiënten
• Aanpasbare indeling van de functietoetsen
• Gebruik van uw eigen productafbeeldingen en signaaltonen 
• Kristalheldere hifi-audio-uitgang met individueel selecteerbare signaaltonen
• Schermvergrendeling voor reinigingsdoeleinden
• Tutorials: Geïntegreerde leervideo's op de besturing
• POWER PILOT: kW begrenzer voor het verminderen van stroompieken
• ENERGY MANAGER: Weergave van energie- en waterkosten en leegstandtijden
• Regelmatige, gratis software-updates
• Interface voor het aansluiten van software van derden mogelijk (bijv. Shop-IQ) 

 
IQ GREEN LABEL: Eco-functies om energie te besparen

• SMART MART START: Effectieve bakbereidheidtijd voor automatisch verwarmen op de 
geselecteerde tijd

• STANDBY ECO: Standby-modus met een druk op de knop
• ECO SAFE: Automatische temperatuurreductie bij 
• onvoorspelbare bakpauzes
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• Uitgebreide monitoringssoftware voor toegang op afstand tot alle IQ 
TOUCH- en IQ COOL-bedieningselementen in het netwerk op verschillende 
locaties en wereldwijd

• Alle belangrijke bedrijfstoestanden, gebeurtenissen en processen zoals: 
Opwarmfasen, bakproces, handmatige interventies, stilstandtijden en 
eco-functies kunnen naadloos worden geregistreerd

• Temperatuur- en bakprogrammaprogressies als duidelijke, informatieve 
grafieken

• Analyseer het gebruik van oven en etage
• Leegstand in etages verminderen en energieverbruik verlagen
• Bakprogrammaverlopen oproepen, bakprogramma's aanmaken, bewerken 

en uitrollen, bakprogrammageschiedenis reconstrueren en oudere versies 
oproepen

• Informatie over onderhoudsstatus en levensduur van slijtdelen
• Serviceaanvragen activeren, reserveonderdelen bestellen, servicerapporten 

bekijken
• State-of-the-art encryptie voor alle datatransmitterende kanalen (TSL)
• Regelmatige, gratis software-updates

WACHTEL
REMOTE



PICCOLO PRO®

Onze modellen1

MINI PICCOLO PRO

60

40

PICCOLO PRO® I PICCOLO PRO® I Q PICCOLO CLASSIC

PICCOLO PRO® I

PICCOLO PRO® I Q 

60

40

40

60

4040

MINI PICCOLO PRO

PICCOLO PRO® II

60

40

40

60

PICCOLO PRO® 
Standaard modellen

MINI I I Q II-S II

Aantal etages 2 - 6

Aantal bakplaten per etage

400 mm x 600 [mm] 1 2 3 4

580 mm x 780 [mm] 0 1 --- 2

600 mm x 800 [mm] 0 1 --- 2

Bruikbare binnenafmetingen van de etage [mm]

B 600 800 1.200

T 400 800 600 800

Bruikbare etagenhoogte 140, 165, 200 

Ovenbreedte  [mm] 900 1100 tbd 1520

Ovendiepte incl. aansluitingen  [mm] 930 1336 1186 tbd 1336

Afzuigkap  [mm]

 (D) 300

 (H) 185

 (H) 220

Stoomcapaciteit  [ml] 600

Aansluitwaardes

Etage 140 mm (PIZZA) [kW] 2,1 (2,9) 3,1 (4,3) 3,3 (4,6) 5,4 (6,6) 6,5 (7,9)

Etage 165 mm [kW] 2,1 3,1 3,3 5,4 6,5

Etage 200 mm [kW] 2,1 3,1 3,3 5,4 6,5

Stoomgenerator [kW] 1,2 2,1

10-er narijskast  [kW] 2,8 11

PICCOLO PRO® II S

60

4040 40

PICCOLO PRO® II-S PICCOLO PRO® II

1  1  Afmetingen in centimeters
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WACHTEL GmbH
Hans-Sachs-Straße 2–6
40721 Hilden
Phone +49 2103 490 40
info@wachtel.de
www.wachtel.de electro ovens since 1923

Premium-Backtechnik sinds 1923

WACHTEL is de traditie en toekomst van de 
baktechniek. Wij zijn trots om sinds 1923 met 
bakovens, laders en koelsystemen – made in 
Germany - als een echte partner van ambachtelijke 
bakkers op te kunnen treden. Kwaliteit en 
zorgvuldigheid zijn onze waarden, ingenieurskunst 
onze drijfveer en klantenservice is onze passie

Kortestraat 2
6673 BJ Andelst
Phone +31 488 452051
info@spronkbakkerijmachines.nl
www.spronkbakkerijmachines.nl


