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Sázecí etážové pece

Elektrická modulární sázecí pec vyvinutá  
speciálně pro pečení kvalitního řemeslného 
chleba v malém pekařství. Díky vysokému vý-
konu a sálavému teplu na ní upečete dlouho 
vláčné výrobky v té nejvyšší kvalitě. Upečete 
na ní vše od chleba, běžného pečiva, jemného 
pečiva až po cukrářské výrobky.
Díky její modulární koncepci ji lze sestavit na 
přání zákazníka dle jeho produkční a prostoro-
vé kapacity. Vybírat lze z 5 velikostních modelů 
navržených tak, aby optimalizovali produktivi-
tu a umožňovali použití různých velikostí peč-
ných plechů.

VYSOKÝ TEPELNÝ VÝKON

I přes své relativně malé rozměry jde o pec s 
výkonem srovnatelným s většími pecemi. Pec 
včetně generátoru páry byla navržena pro peč-
nou kapacitu o výkonu 18 kg/m2.

2 DRUHY PROVEDENÍ DVEŘÍ

Provedení PASTRY
Jako na obrázku u modelu M2 shop EvO. Pro-
sklené dveře se otevírají směrem ven. V 
tomto provedení se neuvažuje o osazovacím 

zařízení. Je vhodné pro pečení na plechu nebo 
sázení pomocí lopaty. Ideální pro pečení jem-
ného pečiva s občasným pečením běžného 
pečiva a chleba na rozpálené desce.

Provedení BAKING
Jako na obrázku u modelu M4 EvO. U tohoto 
provedení je možné zvolit dělené nebo plné 
dveře. Prosklené dveře se otevírají směrem 
dovnitř a umožňují tak automatické otevření 
během sázení osazovákem.

BONGARD SOLEO EVO

NOVINKA 2020

Model M2 shop EvO
bez digestoře, dveře PASTRY

Model M4 EvO
s digestoří, dveře BAKING
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Nový 7“ barevný dotykový ovládací panel  
SOLEO EVO dostává nový ovládací panel, se kterým se 
pec řadí mezi špičku v oboru. Ovládání je velmi snadné 
a intuitivní. Modulární sestava pece může být vybavena 
pouze jedním ovládacím panelem, na který jsou připo-
jeny všechny etáže, případně může mít každá etáž svůj 
ovládací panel.

Hlavní funkce:

Pečení
Důležité informace o pečení na všech etážích přehledně 
na jedné obrazovce. Po kliknutí se zobrazí detailní infor-
mace pečení vybrané etáže.

Programové receptury
Lze naprogramovat až 6 různých teplot během jednoho 
pečení společně se zapařováním a otevřením odtaho-
vé klapky. Uživatel může přizpůsobit své recepty svými 
vlastními fotografiemi.

Automatický start
Jednoduše vyberete v kalendáři dny a čas automatic-
kého natápění pece na požadovanou teplotu. Případně 
nastavíte dny, kdy má být pec vypnuta, např. ve dnech 
prac. volna.

Profily
Slouží k vytváření různých uživatelských profilů (pekař, 
učeň, prodavačka atd.)

Nastavení
Umožňuje zejména přístup k funkci „Úspora energie“, 
která aktivuje automatické vypnutí během dlouhých 
prostojů.

Statistiky
Zobrazení energetických a výrobních statistik dle pro-
duktů za určité období.

BONGARD SOLEO EVO

A high-performance oven

The ovens and steam generator have been engineered in line with a 
maximum baking capacity of 18 kg of cold dough / m2 of baking area / 
hour. The M2 Shop model can be connected to a single-phase power line 
(15 kg of cold dough/m² of baking area per hour). 

The steam generator on each deck is equipped with a water meter 
that ensures to always deliver, over time, the correct amount of steam 
throughout the baking process.

New

Baking
offers the possibility of viewing all the decks on a 
single screen and of displaying the details of each 
baking process if required

Recipe
allows users to program up to 6 time /temperature 
phases per baking cycle, along with steam injections 
or steam vent openings. Users can personalise their 
recipes with their own photos

Delayed start
manages the creation of schedules for weekly delayed 
baking starts and OFF days throughout the year

Profiles
is used to create different user profiles (baker, 
apprentice, salesperson, etc.) 

Settings
gives access, in particular, to the “Energy saving” 
function which activates automatic deck shutdown 
when not in use.

Statistics
makes it possible to print out energy and production 
statistics by product or over a defined period.

The Soleo EvO range is equipped as standard with a 
Sensitiv’2 touch control panel which manages all of the 
oven’s decks independently. It is in particular possible to 
adjust the oven’s power level according to the connection 
constraints of the bakery. Equipped with capacitive 
technology, it provides intuitive navigation, both smooth 
and simple. 

A new 7 inch capacitive 
touchscreen control panel

Main features: 

On request...

An electromechanical 
interface (Ergocom) per 
deck is also available as 
an option. 

Generátor páry je na každé 
etáži vybaven vodoměrem, 
který zajišťuje přesné dáv-
kování vody pro přeměnu v 
páru během pečení.
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S integrovaným osazovacím zařízením 
a osazovákem 1/2 šířky pece, 

dělené prosklené dveře.

S integrovaným osazovacím zařízením a 
osazovákem plné šířky pece,

spojené prosklené dveře.

INTEGROVANÉ OSAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Soleo EvO může být doplněno o skvěle navrže-
né integrované osazovací zařízení. Po umístění 
syrových výrobků na plátnový pás osazováku 
můžete naráz osázet celou rozpálenou desku 
ze žáruvdorného betonu a po upečení zase vše 
vypéct ven jedním tahem ruky. Osazovák je 
dodáván v provedení 1/2 šířky nebo plné šířky 
etáže.

S DIGESTOŘÍ NEBO BEZ

Svoji pec můžete vybavit digestoří nebo pouze 
horním pohledovým dílem ukončujícím horní 
etáž. Digestoř je ve variantě s odtahovým ven-
tilátorem (hlučnost <65 dB) nebo bez ventilá-
toru. 

ZÁKLADNOVÉ MODULY

Při vytváření sestavy je nutné zvolit podsta-
vec na kolečkách. Na výběr jsou 4 různé výšky 
475, 635, 815 a 975 mm. Přičemž ten nejvyšší 
je možné doplnit o stojany na plechy nebo ve-
stavnou kynárnu. Každý podstavec je možné 
dodat v opláštěné verzi nerezovým plechem.

BONGARD SOLEO EVO
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Model
Kapacita 
plechů 

600x400

Pečná 
plocha etáže

(š x h)

Příkon bez
zapařování
(kW/etáž)

Příkon  se
zapařováním

(kW/etáž)

A
(mm)

A*
(mm)

B
(mm)

B*
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

M2 shop EvO 2 815 x 610 2,5 3,5 1288 - 920 - - - 1344 - -

M2 EvO 2 935 x 770 3,9 5,9 1452 1617 1084 1202 3000 1710 1510 2480 1298

M3 EvO 3 1400 x 670 4,9 6,9 1351 1516 983 1101 2810 2178 1978 2480 1198

M4 EvO 4 1400 x 935 7 9 1616 1781 1248 1366 3345 2178 1978 2480 1463

M6 EvO 6 1400 x 1415 9,2 12,2 2096 2261 1728 1846 4325 2178 1978 2480 1943

Modular deck oven Soleo EvO

CHARACTERISTICS OF OVENS WITHOUT LIFTER

M2 shop EvO M2 EvO M3 EvO M4 EvO M6 EvO

Width

E Overall width (mm) 1344 1510 1978 1978 1978

Depth

- With pastry opening headband (mm) 920 1084 983 1248 1728

B With baking opening headband* (mm) - 1202 1101 1366 1846

- With pastry opening hood (mm) 1288 1452 1351 1616 2096

A With baking opening hood* (mm) - 1617 1516 1781 2261

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE OVEN WITH INTEGRATED LIFTER AND OVEN LOADER IN STORAGE 
POSITION

M2 shop EvO M2 EvO M3 EvO M4 EvO M6 EvO

C Oven depth (mm)

unavailable

3000 2810 3345 4325

D Oven width (mm) 1710 2178 2178 2178

H Height (mm) 2480 2480 2480 2480

I Loader length (mm) 1298 1198 1463 1943

CONNECTION CAPACITY

Electrical power of a deck with alternating deck/crown heating 

Without steam (kW) 2,5 3,9 4,9 7 9,2

With steam (kW) 3,5 5,9 6,9 9 12,2

*without handle, with or without steam (including stove-setting)

Horní pohled s integrovaným osazovákem Boční pohled s integrovaným osazovákem

Pracovní poloha

Parkovací poloha

Horní pohled bez 
integrovaného osazováku

Boční pohled bez 
integrovaného osazováku

Čelní pohled bez 
integrovaného osazováku

Čelní pohled s 
integrovaným osazovákem

Odpad Ø100mm (min. 50mm), u podlahy

Elektrické připojení 400V/3PH jeden přívodní kabel 
pro celou sestavu 1m od podlahy + 230V na digestoř 
Přívod vody + kulový uzávěr 1/2“, do 50 cm od podlahy
Odtahová roura na páru Ø150mm   

Výstupní průměr musí být 
zvolen podle celkového 

výkonu pece a místní 
legislativy.

Výkon ventilátoru: 
450-800m3/h.

Při nedostatečném tahu 
přidejte ventilátor na konci 

odtahu.  

Odvod kondenzátu do 
odpadu v podlaze není 

součástí dodávky

OHRANIČENÁ ČÁST

JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
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Bongard reserves the right to alter the characteristics of the models without prior notice - 12/2011  

Modular deck oven Soleo 

Technical Features    
 M2 M3 M4 M6 

Width     

 mm 0161 mm 0371 mm 5181 mm 089 htdiw nevO

 mm 0521 mm 0731 mm 5541 mm 026 htdiw gnikab lufesU
Overall depth, with or without steam generator (incl. of steam duct at rear of oven) 

 mm 3222 mm 8381 mm 8171 mm 8171  dooh htiw htpeD
 mm 0191 mm 6251 mm 5041 mm 5041  dnabdaeh htiw htpeD
 mm 0531 mm 569 mm 548 mm 548 rebmahc gnikab fo htped lufesU

 Wk 80,71 Wk 20,51 Wk 29,31 Wk 20,6 mm 042/081 kced gnikaB
 Wk 00,2 Wk 00,2 Wk 00,2 Wk 00,1 rotareneg maetS

Electric connecting power per deck (without steam), in cyclematic power mode for top and bottom heat 
 Wk 85,8 Wk 55,7 Wk 00,7 Wk 81,3  maets tuohtiW
 Wk 85,01 Wk 55,9 Wk 00,9 Wk 81,4  maets htiW

  rG+N + HP 3  V004/032 )sledom lla( egatloV

 6 4 4 2 006 x 004
3 1 066 x 064  4 4 

3 2 3 1 067 x 064  
2 2 2 1 087 x 085  
 4 2 2 1 056 x 035 : 1/2 NG

Baking area / deck (1m =10.764 ft ) 0,52 m  1,23 m  1,32 m  1,69 m  

Total power of all heating elements  

Tray capacity per deck     

Reference Oven 
74300001 M2 Soleo 
74400001 M4 Soleo 
74600001 M6 Soleo 
74700001 M3 Soleo 

  

 Options 
 MOCOGRE epyt slortnoc lacinahcemortcelE 

 rotareneg maetS 
  

 Accessories 
 gnithgil tuohtiw dooh latnemanrO 
 gnithgil dna naf tsuahxe htiw dooH 

 srotsac no dnatS 
 srotsac no xobfoorp leets sselniatS 

 refoorp-redrater ni-hcaeR 

 

Water drain, Ø 100 mm.

Oven with steam exhaust hood: steam exhaust duct, Ø 150 mm.
Extraction between 450-800 m³/h or 15892-28252 ft³/h.

Drain of steam generator in copper pipe and high temperature flexible 
hose at H=700 mm from floor (in case of oven with steam generator).

Cold water connection with a flexible hose of 1.5m.
To be connected to a water drain Ø 3/4"
In case of oven with steam generator(s): pressure between 2.5-4 bars

Electrical connection from the ceiling direct to the the electrical power 
supply panel at base of oven, 1 m from the floor

    Important remark:  
Required technical access above oven: 600 mm 
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Parametr M2 M3 M4 M6

Pečná plocha 0,52 m2 1,23 m2 1,32 m2 1,69 m2

Kapacita plechů 600 x 400 mm 2 4 4 6

Pečná plocha šířka 620 mm 1455 mm 1370 mm 1250 mm

Pečná plocha hloubka 845 mm 845 mm 965 mm 1350 mm

Šířka pece 980 mm 1815 mm 1730 mm 1610 mm

Hloubka pece s digestoří 1718 mm 1718 mm 1838 mm 2223 mm

Hloubka pece bez digestoře 1405 mm 1405 mm 1526 mm 1910 mm

Tepelný výkon 6 kW 13,9 kW 15 kW 17 kW

Příkon zapařování 1 kW 2 kW 2 kW 2 kW

Výška pece (nízká/vysoká etáž) 280/340 mm

Výška pečné plochy 
(nízká/vysoká etáž) 180/240 mm

Hmotnost bez zapařování 
(nízká/vysoká etáž) 75/85 kg 200/210 kg 210/220 kg 240/250 kg

Hmotnost se zapařováním 
(nízká/vysoká etáž) 95/105 kg 230/240 kg 240/250 kg 270/280 kg

Napájení 400V / 3PH / 50 Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

340 mm 

 

540 / 660 / 720 mm (podstavec)
780 / 880 / 940 / 1000 / 1060 mm 
(podstavec s nosníky na plechy)

 

 

 

 

 

 

 

280 mm 
280 mm 

 1000 mm (kynárna nebo BFA)
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Rotating rack oven 8.84 MG 

    Important remarks:  
Required technical access (electric battery or 
heat exchanger): 600 mm 

 

Steam exhaust, Ø 200 mm. Draught between 0.1-0.2 mbars.

Steam exhaust duct Ø 150 mm. Draught between 0.1-0.4 mbars.
Oven with steam exhaust hood: steam duct Ø 200 mm.
Extraction between 800-950 m³/h or 28252-33550 ft³/h.

Water connection from the ceiling + stop valve.
Ø 3/8"-12/14 mm, pressure : 1.5-2 bars

Gas connection 3/4" or fuel connection 10/12 for the burner with 
cut off valve. 

Electrical connection from the ceiling direct to the electrical power 
supply panel at base of oven.

Water drain, H=65 mm, Ø 3/4".  Dimensional features   
 Oven dimensions   

A Depth with hood 2730 mm 

A’ Depth with headband 2280 mm 

B Depth on the floor  2280 mm 

C Depth (door opened) 3300 mm 

E Width on the floor 1640 mm 

F Total height, overall 2600 mm 

G Total height, oven front 2300 mm 

 Floor area 3,74 m  

  gk 0851 thgiew latoT

 Baking chamber   

 Maximum rack height  1900 mm 

  mm 088  htdiw kcar mumixaM

 Maximum rotation Ø 1320 mm 

 Total acceptable payload  350 kg 

 Space required to access building site   

  mm 039 ecnaraelc rood muminiM

BONGARD
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Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 0,1 až 0,4 mbar.
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 

Požadovaný technický přístup nad pecí

LIMIT DODÁVKY
VÝROBCE

Požadovaný technický přístup nad pecí

LIMIT DODÁVKY
VÝROBCE

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 800 až 900 m3/h.

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 0,1 až 0,2 mbar.
Max. teplota 400°C. 
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 
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Rotating rack oven 8.84 MG 

    Important remarks:  
Required technical access (electric battery or 
heat exchanger): 600 mm 

 

Steam exhaust, Ø 200 mm. Draught between 0.1-0.2 mbars.

Steam exhaust duct Ø 150 mm. Draught between 0.1-0.4 mbars.
Oven with steam exhaust hood: steam duct Ø 200 mm.
Extraction between 800-950 m³/h or 28252-33550 ft³/h.

Water connection from the ceiling + stop valve.
Ø 3/8"-12/14 mm, pressure : 1.5-2 bars

Gas connection 3/4" or fuel connection 10/12 for the burner with 
cut off valve. 

Electrical connection from the ceiling direct to the electrical power 
supply panel at base of oven.

Water drain, H=65 mm, Ø 3/4".  Dimensional features   
 Oven dimensions   

A Depth with hood 2730 mm 

A’ Depth with headband 2280 mm 

B Depth on the floor  2280 mm 

C Depth (door opened) 3300 mm 

E Width on the floor 1640 mm 

F Total height, overall 2600 mm 

G Total height, oven front 2300 mm 

 Floor area 3,74 m  

  gk 0851 thgiew latoT

 Baking chamber   

 Maximum rack height  1900 mm 

  mm 088  htdiw kcar mumixaM

 Maximum rotation Ø 1320 mm 

 Total acceptable payload  350 kg 

 Space required to access building site   

  mm 039 ecnaraelc rood muminiM
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Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 0,1 až 0,4 mbar.
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 

Požadovaný technický přístup nad pecí

LIMIT DODÁVKY
VÝROBCE

Požadovaný technický přístup nad pecí

LIMIT DODÁVKY
VÝROBCE

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 800 až 900 m3/h.

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 0,1 až 0,2 mbar.
Max. teplota 400°C. 
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 

Odpad vody.

Elektrický přívod.

Přípojka vody, Ø 3/4“ , tlak min.: 2,5-4 bar

Komín odtahu par, Ø 150 mm. Tah mezi 0,1-0,4 mbar.

Výkon mezi 450-800 m3/h.

300/100 mm (digestoř/pohledový díl)
340 mm (vysoká etáž)
340 mm
280 mm (nízká etáž)
475/635/815/975 mm (podstavec na kolečkách)


