
Food Processing Equipment

A NEAEN „LEvEgő Kés” – 
A FÖLÖSLEGES OLAJ ÉS VÍZ ELTÁVOLÍTÁSÁRA ÉS 

ELŐHŰTÉSRE SZOLGÁLÓ RENDSZER 



A NEAEN „Levegő Kés” rendszer a fölösleges olaj és víz, a terméken 
lévő kis részecskék, morzsák, a keményítő gyors és hatékony 
eltávolítására, valamint zöldségek, hús és haltermékek, tengeri ételek, 
gyümölcsök és más rántott vagy nem kirántott termékek főzése, 
olajsütése és sütése utáni előhűtésre lett tervezve.

ALKALMAZÁSI 
PÉLDÁK: 
 Krokett

 Krékerek és csipszek

 Húspástétom

  Előfőzött szárított gyümölcs 

 … és más termékek.

A fölösleges olajt és vizet az ipari ventilátor által generált erős 
hideg légáramlattal távolítják el. Az olaj és a víz eltávolításával 
egyidejűleg a termék részben lehűl. A további hatékony hűtéshez 
léghűtéses szállítószalag berendezést ajánlatos használni. A 
Levegő Kés rendszer kompakt és egyszerűen használható, ezért 
a hűtő szállítószalag bemeneti oldalára szokás szerelni. 
Az előhűtés csökkenti a végső hűtés és fagyasztás energiaigényét. 
A fúvási zóna szélességét az olajsütő, az előfőző és a 
főzőberendezés szélessége határozza meg.

A RENDSZER ELŐNYEI:
  A termék tiszta, morzsától, keményítőtől 
és fölösleges olajtól és víztől mentes lesz 

  A végső hűtés és fagyasztás energia és 
költségigényét csökkenti. 

  A működtetés és a karbantartás költsége 
minimális 
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THE EMA EUROPE VÁLLALAT TÖBB MINT 
30 ÉVES TAPASZTALATTAL RENDELKEZIK 
A HŐKEZELÉSHEZ HASZNÁLATOS 
IPARI BERENDEZÉSEK ÉS KÉSZÜLÉKEK 
TERVEZÉSÉBEN ÉS GYÁRTÁSÁBAN. 
Széles spektrumban forgalmazunk ipari élelmiszer-
feldolgozó berendezések -, többek között automata 
non-stop szállítószalag olajsütőt és sütőt, olajsütő 
dobokat, szakaszosan működő előfőző-berendezést, 
automata non-stop dob és szállítószalag előfőző gépet, 
fagytalanítót, automata non-stop és szakaszosan 
működő, vákuum és atmoszférikus nyomáson üzemelő 
főzőberendezést, kapart felületen keresztül ható 
hőcserélőt, és számos kiegészítő berendezést, mint 
pl. mosóberendezést, szállítószalag berendezést, 
pumpákat, homogenizátorokat és más készülékeket.

Európa közepén található cégünk és üzemeink teljes körű 
szolgáltatást nyújtanak a termék tervezésétől kezdődően 
bármilyen komplexitású és saját üzemünkben legyártható 
gép előállításáig, illetve a berendezés beüzemeléséig, 
jótállás biztosításáig és a garancia időszakot követő 
szervízszolgálatig. 

Cégünk, amely komoly tapasztalattal rendelkezik a hús, 
gyümölcs, és zöldség, valamint félkész és egyéb termékek 
ipari feldolgozásának gyakorlati megvalósításában, 
szakmai konzultációt kínál ügyfeleinknek a termelési 
folyamat fejlesztése, berendezés-gyártás, felállítás, 
felszerelés és a karbantartási munkálatok kapcsán. 

info@neaen.com

Találja meg a legközelebbi 
értékesítési képviselő  

http://neaen.com/hu/
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