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NEAEN EcoFry 
FOLYAMATOS ÜZEMŰ  

SZÁLLÍTÓSZALAG OLAJSÜTŐ 



A NEAEN EcoFry automata non-stop szállítószalag olajsütő sorozat az 
élelmiszer feldolgozóipar piac új szenzációja! 
A gépet mérnökeink fejlesztették ki a jelenleg 
használatos szállító olajsütőből, amelynek gyártása 
és használata során sok tapasztalatot szereztek. Az új 
gép kiváló tulajdonságokat mutat a hatékonyság és a 
környezetbarát technológia terén.  

The EcoFry folyamatos üzemű olajsütő sorozat 
minimális mennyiségű olajt használ a működése 
során, ennélfogva jelentősen csökkenti a fáradt 

olaj cseréjének és eltávolításának költségét. Az olaj 
többszörös újra hasznosítása, intenzív keringetése és 
állandó szűrése a sült ételnek kiváló minőséget biztosít, 
és közben megőrzi az étel zamatát és tápértékét.  

NEAEN EcoFry folyamatos üzemű olajsütő a forró olaj 
öntésének módszerét használja, ami ideális a hús, 
hal, zöldségek és tésztafélék, rántott vagy nem rántott 
ropogtatnivalók zsírban vagy olajban való kisütéséhez. 

Használati példák:
  Csirkecomb 

  Hamburgerek

  Padlizsán vagy cukkini 

szeletek 

  Krokettok

  Pirított kenyér

A forró olajjal való leöntés hasonló hőátvitelt eredményez, 
mint a forró olajba való merítés. A módszer különböző 
ételek, mint pl. nagy méretű húsok és halak olajban való 
kisütésénél hatékony, ahol kiváló sütési hatékonyságnak 
kell megfelelni. A forró olaj az étel minden oldalán egy 
olajréteget képez. Az étel és a hőforrás közötti hatékony 
áramlásnak köszönhetően az olaj az olajsütő teljes 
felületén azonos hőmérsékletet biztosít. Az étel alatt a 
szállítószalag rácsán is képződik egy olajréteg. Az olaj 
étel és a hőforrás közötti minimális közlekedési idejének 
köszönhetően túl forró felületek kialakulására nem marad 
idő és az olaj átadja a hőenergiát az ételnek, mielőtt a hő 
elkezdené az olaj minőségét gyengíteni.  

A nagy sebességű hőátadás akkor is 
biztosítja a megfelelő sütést, ha az étel 
folyamatosan forog a forró olajban.  

Igény esetén az étel egyszeri vagy 
többszörös forgatását vagy átfordítását 
biztosító eszköz is felszerelhető. 



ÁLLANDÓAN 
TISZTA OLAJ – A 
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
KÉSZTERMÉK 
GARANCIÁJA 
A NEAEN folyamatos üzemű 
olajsütőben az olaj teljes 
térfogatban folyamatosan 
szűrés alatt áll. A kisebb 
ételmaradványokat egy speciális, 
többfokozatú rozsdamentes 
acélszűrő folyamatosan eltávolítja, 
és a kezelő szemrevételezi a szűrő 
szennyeződésének mértékét és 
tisztítási igényét. A szűrő tisztítása 
a berendezés működése közben 
elvégezhető, miközben az olaj 
egy másik szűrővel továbbra is 
szűrve van. 

Az étel és a hőcserélő vagy 
fűtőelemek közötti intenzív 
olajkeringés és a pontos 
hőmérséklet szabályozás 
megelőzi az olaj lokális 
felforrósodását és minőségének 
romlását. 

A NEAEN ECOFRY AUTOMATA NON-STOP 
SZÁLLÍTÓSZALAG OLAJSÜTŐ MAGAS 
HŐMÉRSÉKLETEN STABIL MŰKÖDÉST 
LEHETŐVÉ TEVŐ TULAJDONSÁGAI:
  A burkolat kialakítása nagy stabilitást, teherbírást és tartósságot 
biztosít. 

  A külső hajtómű nem forrósodhat fel, különben deformálódhat vagy 
az olaj szivárgását okozhatja a hajtóműből. 

  A könnyen eltávolítható fedél megfelelő hőszigetelést biztosít és a 
ventilátor rendszer és a beépített szűrő segítségével eltávolítja a 
gőzt és a füstöt. 

  A labirintusszerű szűrő a csövekből történő gázszivárgás 
megakadályozására szolgál. 

  A kezelő biztonságát a hőszigetelő réteg garantálja. 

  Felépítése dinamikusan kompenzálja a fém hőtágulását.  

  A meghajtó tengelyre felszerelt áttétel kompenzálja a rács dinamikus 
hőtágulását. 



Szállítószalag rács szélessége, mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
Szállítószalag berendezés 
hosszúsága (mm) 2000-10000

Fűtés elektromos, gőz, gáz alapú
Hőmérséklet- szabályozás Háromszintű szabályzó rendszer
Olajszűrés Kétállapotú rozsdamentes acél szűrő 
Olajkeringetés Folyamatos, kényszer-keringetéses rendszer

OLAJSÜTŐ RÁCS 
A NEAEN folyamatos üzemű olajsütő 
gyártásához használt szállítószalag rács 
rozsdamentes acélból készült, nagyon 
higiénikus és könnyen tisztítható. A 
“Turbó kefe (turbo brush)” felszerelésével 
a rács az olajsütés közben folyamatosan 
tisztítható. 

Az olajsütő konfigurációjával együtt 
az ügyfél az ételhez a legjobban 
illő mintázatú szállítószalag rácsot 
választhatja ki. 
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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/
http://neaen.com/hu/elerhetosegek
http://neaen.com/hu/elerhetosegek

