
Food Processing Equipment

NEAEN 
FOLYAMATOS ÜZEMŰ DOB  

FELOLVASZTÓ (JÉGMENTESÍTŐ) GÉP 



Bogyós gyümölcsök, saláták, zöldségek, tengeri ételek és más 
termékek érzékeny és hatékony hőkezeléséhez tervezték. 

A NEAEN folyamatos üzemű dob felolvasztó (jégmentesítő) gép 
formatervezése és működési elve
A NEAEN folyamatos üzemű dob felolvasztó gép egy erős rácsra szerelt, henger alakú hőszigetelt 
tartályból áll, ami az egész szerkezetnek stabilitást kölcsönöz. A megbízható mechanikai meghajtás 
a dob egyenletes forgását biztosítja egy előre meghatározott sebességen, ami az adott termék 
felolvasztásához szükséges időtől függ. 

A fagyasztott termékeket az etetőgaratba töltik és a termékek a dob állandó sebességű forgatása 
közben a kivezető nyíláshoz kerülnek, ahol a termék típusától függően forró levegő, víz vagy gőz 
található. A beállított paraméterek, mint a termék áthaladásának sebessége a felolvasztó kamrán 
keresztül és a vezérlőpanelen állítható fűtőhőmérséklet lehetővé teszik a felhasználónak, hogy minden 
egyes termékre kiválassza a jégmentesítés optimális módját elkerülve a sérülést és a túlfőzést. 

A termék típusától és az ügyfél igényeitől függően a modell a jégmentesítés során lecsapódott pára 
eltávolításának funkciójával is el lehet látva. A NEAEN folyamatos üzemű dob felolvasztó gép egy 
speciálisan megtervezett etetőgarattal van felszerelve, valamint egy speciális mechanizmussal van 
ellátva, ami a termékek egyenletes eltávolítását teszi lehetővé holtjáték nélkül. Az etető és kiemelő 
eszközök az ügyfél előírásainak megfelelően változhatnak. 

A dob felolvasztó kapacitása a termék felolvasztó kamrán keresztül történő haladásának sebességével 
szabályozható. Az áthaladási sebesség a dob forgási sebességének és meredeksége szögének 
változtatásával állítható be.

Alkalmazások – egyedileg fagyasztott termékek, amelyek óvatos 
felolvasztást/jégtelenítést igényelnek túlfűtés és sérülés nélkül 
  Bogyós gyümölcsök – dzsemek, borok, és más termékek termeléséhez   

  Zöldborsó és más saláták 
konzerválásához   

  Tengeri ételek – garnéla rákok, 
kagylók, és egyéb konzerv ter-
mékek 

  és egyéb termékek.



ELŐNYÖK
  Folyamatos feldolgozás 
  Nagy teljesítmény
  Kedvező árak
  Kiváló minőségű végtermék 
szerkezeti sérülés és főzés 
nélkül 
  Egyenletes eredmény a 
teljes működési ciklus során 
  Sokoldalúság a felolvasztás 
módjának, hőmérsékletének 
és a termék a felolvasztó 
kamrán történő 
áthaladása sebességének 
megválasztásában
  Finoman szabályozható 
paraméter beállítás a 
hőérzékeny termékek 
feldolgozásához 
  A szerkezet 
megbízhatósága és 
stabilitása 
  Könnyű karbantartás, 
tisztítás és működés 
  A jégmentesítés 
paramétereinek és a termék 
feldolgozása módjának 
könnyű változtathatósága 
  Gőz, elektromos vagy 
gázfűtés 
  Az ügyfél által 
megválasztott, a 
lecsapódott pára 
visszatartására vagy 
eltávolítására szolgáló 
rendszer 
  Kiváló minőségű anyagokat 
használtak
  Az Európai Unióban készült

SOKOLDALÚSÁG
A NEAEN folyamatos üzemű dob felolvasztó gép gőz és vízfűtés-
sel rendelkezhet, ami lehetővé teszi, hogy ugyanabban a gépben 
termékek széles választékát készítsük el. A pontos beállítások 
egyenletes felolvasztást biztosítanak és megelőzik a túlfőzést. 

Szükség esetén előfőző és fagyasztó zónák adhatók hozzá a 
jégmentesítő egységhez. 

Igény esetén folyamatos üzemű, etető és kihordó szállítószalag 
berendezéssel és egyéb egységekkel ellátott egyedileg fag-
yasztott termékeket felolvasztó gép is megrendelhető. 

Üzemi térfogat (termék + víz), literben, 20%-osan telített dob
Üzemi kamra átmérője, 
mm /Üzemi kamra 
hossza, mm

800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 200
3000 300 470
4000 400 630 900
5000 500 790 1130 1770 2540 3140
6000 600 940 1360 2120 3050 3760
7000 700 1100 1590 2470 3560 4400
8000 800 1260 1810 2830 4070 5020
9000 1410 2030 3180 4580 5660
10000 1570 2260 3540 5080 3280

Fűtés típus Közvetlen gőzbevezetés, fűtött burkolat 
(gőz, gáz, elektromosság), kombinált

Anyag, rozsdamentes 
acél AISI304 / AISI316L

Formatervezés Egyrétegű, hőszigetelt, fűtőburkolattal 
ellátott, fűtőburkolattal ellátott + hőszigetelt
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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

http://neaen.com/hu/
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