
Food Processing Equipment

NEAEN ProfyBrAtt 
BILLENŐ SERPENYŐ   



A hús és zöldség termékek együttes hőkezelésére és az azt követő 
gyors hűtésre szolgál. 

Alkalmazási példák
  A hús, hal vagy szárnyasok sütése, 
párolása és hirtelen sütése 

  Lekvárok, szószok, szirupok főzése

Kialakítás
A NEAEN ProfyBratt ipari billenő 
serpenyő munkafelülete egy hőcserélő, 
ami egy külső gőzforrással van 
összeköttetésben. A gőz nyomása 
maximálisan 10 bár lehet. 

A munkafelület különleges kialakítása 
nagy intenzitású fűtést és a teljes 
felületen egyenletes hőeloszlást tesz 
lehetővé. 

A serpenyőnek kompakt kialakítása 
van. Az ételek egy billenő segítségével 
távolíthatók el egy V alakú lefolyócsövön 
keresztül. A billentés egészen a 
függőleges pozícióig történhet. 

A serpenyő egy beépített 
hőmérséklet érzékelővel van ellátva. 
A gőz adagolásának szabályozása 
manuálisan történik. A gőzellátás be és 
kikapcsolása a hőmérséklet-érzékelő 
adatai alapján történik.  

A kész termék gyors hűtéséhez, hideg 
víz fecskendezhető a burkolatra. 

Folyamatok
  párolás

  főzés

  bepárlás

  szárítás

  sütés 

  mély olajsütés  

  felszíni olajsütés 



Előnyök
  Megbízható, könnyű 
használni és 
karbantartani.

  A fűtés és hűtés 
nagy intenzitású. 
A fűtés a teljes 
felületen keresztül 
történik. 

  Magas fokú higiénia, 
nem marad hátra 
nehezen eltávolítható 
folt vagy hely, ahol a 
termék összegyűlhet.

  Teljes mértékben 
az Európai 
Únióban készült 
az Európában 
használatos 
anyagokkal és 
komponensekkel. 

Modell ProfyBratt-100 ProfyBratt-300
Teljes térfogat, l 100 300
Fűtés (összeköttetés külső  
fűtési forrással)

Gőz vagy meleg olaj, a nyomás 10 bár  
lehet maximálisan 
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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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