
Food Processing Equipment

NEAEN RotABlANch 
FORGÓ DOB ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS 



A NEAEN RotaBlanch forgó dob előfőző-berendezést zöldségek, 
gyümölcsök, saláták, tészták és tengeri ételek konzerválás és 
fagyasztás előtti előfőzésére tervezték. 
Bizonyos érzékeny termékek esetén az előfőzés 
helyettesítheti a főzést. Sokszor valójában ez az egyetlen 
módja a főzésnek.  

Az előfőzés segít a vitaminokat, a termék tápértékét, éles, 
természetes színét és vonzó megjelenését megőrizni. 

A forró vízzel vagy gőzzel történő rövid idejű kezelés megtisztítja a terméket 
a baktériumoktól és gombáktól és ezzel biztonságosabbá teszi azt a vásárló 
számára.  

Lágyítás – az előfőzött termék kevesebb időt igényel a teljes elkészítéshez.  

Enzimek gátlása – az előfőzés lelassítja vagy gátolja az enzimek működését, 
ami a termék színének, ízének és illatának elvesztését okozhatja. Néhány termék 
még élénkebb színt kap az előfőzés során.  

A levegő a termékből történő részleges eltávolítása – meghosszabbítja a konzervált 
vagy fagyasztott termék életidejét. Továbbá csökkenti a termék térfogatát.  

Víz részleges eltávolítása – megkönnyíti a termék fagyasztását a gyártósor 
következő lépésében: egyedileg fagyasztott gyümölcsök, zöldségek, saláták és 
tengeri ételek. 

A NEAEN RotaBlanch berendezést zöldségek, saláták, gyümölcsök, és tengeri 
ételek gőzzel vagy vízzel történő nagyteljesítményű előfőzéséhez tervezték. 

Előfőzési 
eljárások: 
 Fertőtlenítés 

 Lágyítás 

  Enzimek 
gátlása  

  A levegő 
részleges 
eltávolítása a 
termékből 

  A víz részleges 
eltávolítása a 
termékből



Sokoldalúság
Az alapverzióban a NEAEN 
RotaBlanch berendezés vagy 
gőzzel vagy vízzel történő előfőzést 
tesz lehetővé, és ezzel egyetlen 
gépben termékek széles választéka 
készíthető el. 

Előnyök
Sokoldalúság – egy gépet lehet mind gőzzel mind vízzel 
történő előfőzésre használni. Az előfőzési idő lényegesen 
megváltoztatható (10-15-szörös változtatatás is lehetséges) 
a dob meredeksége szögének és forgási sebességének 
beállításával. Fagyasztott nyersanyagok feldolgozása is 
lehetséges.  

Megbízhatóság - a NEAEN RotaBlanch berendezést egy 
intenzív hosszú idejű működésre tervezték. A berendezés 
Európában a saját gyárunkban, kiváló minőségű európai 
anyagok és alkatrészek felhasználásával készült.  

Jó teljesítmény – a sugaras szerkezet kizárja a tengely 
sérülésének lehetőségét. A berendezést könnyű 
karbantartani és a belső felületek könnyen elérhetők.  

Kismértékű rezgés és zajszint . 

Az előfőző berendezés ideiglenesen összekapcsolható 
egy jégmentesítő mechanizmussal, aminek az egyedileg 
fagyasztott alapanyagoknál van jelentősége. 

Kiváló minőségű termék
A termék előfőzése közben a terméket 
folyamatosan forgatják és keverik, ami 
minden oldalon egyenletes főzést biztosít és 
meggátolja az egymáshoz tapadást az erre 
hajlamos termékeknél, mint rizs, tészta stb. 

Az előfőzési időt a termék az üzemi kamrán 
keresztüli áthaladási sebessége határozza 
meg, ami a dob meredekségének szögével 
és a forgásának sebességével állítható be. 
Ezen paraméterek beállítása az előfőzési idő 
finom szabályozását teszi lehetővé a termék 
túlfőzése nélkül. 

A termék az előfőző kamrába történő 
egyenletes töltése egy etető szállítószalag 
berendezés segítségével megy végbe. 
A termék kivétele egy speciális eszköz 
segítségével holttérmentesen történik. 

Az előfőzés után a gyors hűtéshez a 
terméket a dobba vagy a hűtő-szállítószalag 
berendezésre helyezik. A termék típusától 
függően vagy levegő vagy vízhűtést 
használnak. 



Üzemi térfogat (termék + víz), liter, 20%-osan töltött dob *
Üzemi kamra átmérője, mm /  
üzemi kamra hosszúsága, 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 típusa Közvetlen gőzbevezetés, fűtőburkolaton keresztül (gőz, gáz, 
elektromosság) kombinált

Anyag, rozsdamentes acél AISI304 / AISI316L

Formatervezés Egyrétegű, hőszigetelt, fűtőburkolaton keresztül, fűtőburkolaton 
keresztül + hőszigetelt

A NEAEN RotaBlanch forgó előfőző berendezés kialakítása 
Az előfőző-berendezés egy henger alakú, vízszintesen hőszigetelt, stabil vázra felszerelt kamrát 
tartalmaz, ami megbízhatóságot és stabilitást kölcsönöz a teljes berendezésnek nagyobb méretek 
esetén is). Továbbá egy meghajtót, a gőz és a forró víz elosztórendszert és egy vezérlőrendszert 
tartalmaz. 
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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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