
Food Processing Equipment

A NEAEN 
FOLYAMATOS ÜZEMŰ ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS 
GYÁRTÓSOR ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK, BABOK ÉS 

TENGERI ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 



A NEAEN előfőző/főzőberendezés gyártósor zöldségek, gyümölcsök, 
tengeri ételek és babok folyamatos üzemű elkészítésére lett tervezve.

A termék előfőzése és főzése egy NEAEN RotaBlanch dob előfőző/
főzőkamrában történik. (A könnyű szerkezetű termékek, amelyek 
főzés közben nem keverhetők meg, mint pl. kagylók és tengeri 
rákok előfőzése/főzése a NEAEN ContiBlanch szállítószalag 
berendezéssel lehetséges.).  

A termékek az előfőző-berendezéshez való hozzáadása egy 
etető szállítószalag segítségével történik, ami a tartályból adott 
mennyiségű terméket a megfelelő magasságra emel fel. A termék 
típusától függően meghatározott ideig, adott hőmérsékleten gőzzel 
vagy vízzel kezelik, majd egyenletesen elkeverik és a dob előfőző/
főzőkamra kijáratához vezetik. 

Laza szerkezetű termékek teljes kimerése speciálisan kialakított 
forgó lapátokkal történik, miután a termék a túlfőzés elkerülése 
érdekében egy hűtőtérbe kerül, majd ezt követően előkészítik 
csomagolásra vagy fagyasztásra. A termék típusától függően 
a gyártósor vagy egy léghűtővel kombinált rendszerrel van 
felszerelve, amely a nedvességet és a nem kívánatos részecskéket 
eltávolítja vagy egy vízhűtéses szállítószalag berendezéssel, ami 
után egy szárító szállítószalag-berendezés helyezkedik el. 

Hűtés közben, a szárított termékek egy szortírozó szállítószalag-
berendezésre kerülnek, ahol szemrevételezik őket és a hibás 
termékeket kiválogatják. A szortírozó szállítószalag-berendezés 

egy fehér PVC-ből készült szállítószalagot 
tartalmaz és a szalag a teljes hosszában 
erős fénnyel van megvilágítva, hogy a 
termék a lehető legnagyobb kontrasztot 
mutassa. A szállítószalag hosszát a 
kimeneti hozam és az alkalmazottak száma 
határozza meg. Ha az ügyfél igényli, akkor 
egy szortírozó szállítószalag-berendezés a 
főzőberendezés előtt is beüzemelhető. 

Zalety
Előnyök 
  Kiváló minőségű feldolgozás 
a gép minimális karbantartási 
költségével.

  A gyártási igényhez 
legjobban illeszkedő gépek/
készülékek választhatók ki.

  Bármilyen hőforrás 
használható, legyen az gőz, 
elektromosság vagy gáz. 

  A konfiguráció vásárlói 
igénytől függően 
változtatható.

 Zöldborsó

 Gabonafélék

 Babok

 Főtt csigák  
(Escargot)

 Éti csigák

 és más termékek
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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/
elerhetosegek
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