
Food Processing Equipment

NEAEN LEmArAc 
SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ VÁKUUM 

KARAMELLFŐZŐ-BERENDEZÉS



A NEAEN Lemarac szakaszosan üzemelő főzőberendezést karamell, 
tejkaramell öntet, sűrített tej, karamellbonbon, gumicukor, valamint 
töltelékek, gyümölcszselék, lekvárok és különböző puha szerkezetű 
édességek főzésére tervezték. 
A vákuum alatti főzés a feldolgozási idő és hőmérséklet csökkentését teszi lehetővé, ami a hőérzékeny 
hozzávalók szempontjából lényeges. Ideális könnyű tejkaramell és karamell öntet főzéséhez és az 
édességek főzésénél gyakran jelentkező barnulás nem lép fel. 
A vákuum alatti és atmoszférikus főzés lehetősége a NEAEN Lemarac főzőberendezést különböző 
technológiai folyamatokra ideálissá teszi. 

TÁMOGATOTT 
FOLYAMATOK
 keverés

 feloldás   

 előfőzés

 főzés

 karamellizálás

 vákuumozás

 hőkezelés

KÖNNYŰ ÉS PUHA KARAMELL 
A vákuumfőző kialakítását és formáját a tejkaramell és karamellöntetek 
gyártásában szerzett többéves tapasztalattal rendelkező gyártásvezető 
mérnökökkel való kooperációban fejlesztették ki. A nedvesség eltávolításban 
és karamellizációban sikerült elérni az optimális eredményt. A késztermék 
puha és homogén szerkezettel rendelkezik.

ELŐNYÖK
A késztermék kiváló minőségű. A főzőedény speciális 
formájának köszönhetően a nedvesség eltávolítás és 
karamellizáció a lehető leghatékonyabban megy végbe, 
és ezáltal a főzési idő csökken és javul a késztermék 
minősége. 

A hozzávaló adagolórendszer opcionálisan 
hozzáilleszthető a berendezéshez. Az alapverzió 
azonban nem tartalmazza az egységet. 



A vákuum alatti főzés alacsonyabb hőmérsékleten 
való elkészítést tesz lehetővé elkerülve a termék 
perzselődését és túlfőzését. A késztermék egy 
természetesen gazdag illattal rendelkezik, maximálisan 
megőrizve az illatösszetevőket. Hőérzékeny hozzávalók 
hozzáadása is lehetséges. 

Gazdaságosság. A hőcserélő kiváló teljesítménye 
gyors fűtést tesz lehetővé, ami lényegesen csökkenti 
egy főzési ciklus során a főzés energiaigényét. 

Könnyű használat. A hozzávalók a felső fedélen vagy a 
töltő nyíláson keresztül kényelmesen tölthetők be. A sűrű 
massza formájú késztermék kényelmesen vehető ki egy 
nagyon higiénikus alsó szelep kivezetésen keresztül. 

Higiénia. A vákuum karamellfőző-berendezés 
kialakítása kedvez a tisztításnak és karbantartásnak. 
Nagyon higiénikus és holttérmentes. A belső felületek 
tisztítására szolgáló berendezéssel kompatibilis. 

Egy automata vezérlőrendszer egy előre meghatározott 
protokoll szerint minden folyamatot ellenőriz. 

A NEAEN LEMARAC 
SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ 
VÁKUUM KARAMELLFŐZŐ 
A vákuum karamellfőző-berendezés egy 
hőszigetelt henger alakú edényt tartalmaz, 
amiben egy kaparóval felszerelt speciális 
formájú keverő hatékonyan összekeveri a 
nehezen folyó termékeket és az oldható 
hozzávalókat. A főzőberendezés fedele 
a hozzávalók töltésére alkalmas speciális 
nyílással van ellátva. Továbbá tartalmaz egy 
kémlelő-ablakot, a belső felületek tisztítására 
szolgáló berendezéssel való csatlakozót, 
vákuum szintmérőt, vákuum szabályzót és 
a lecsapódott pára eltávolítására hivatott 
csapot. 

 A vákuum karamellfőző alján egy speciálisan 
tervezett alsó szelep (kézi, pneumatikus 
vagy mechanikus meghajtóval, mechanikus 
zárral) helyezkedik el, ami garantálja a 
termék holttérmentes eltávolítását. 

Az alapverzió egy hőmérsékletmérőt, 
szintmérőt és zseblámpákat tartalmaz. 

 A NEAEN Lemarac vákuum főzőberendezés 
a vákuum állomással és a kondenzátum 
helyreállító rendszerrel válik teljessé. 

A vákuum karamellfőző-berendezés minden 
szükséges készülékkel felszerelhető a 
gyártási ciklus teljessé tétele érdekében:

  Tárolótartályok a hozzávalókhoz (szirup, 
sűrített tej …)

  Cukorszirup főzőberendezés 

  Mérőtartály

  Keverő egységek

   Adagoló és egyéb készülékek.



Modell Lemarac- 
50

Lemarac - 
150

Lemarac - 
300

Lemarac - 
600

Lemarac - 
1100

Lemarac - 
2000

Teljes térfogata l 50 150 300 600 1100 2000
Anyag AISI304 / AISI316L
Fűtés Gőz, villany, gáz

A karamell, tejkaramell és gyümölcszselé termelését szolgáló berendezések gyártásában szerzett 
tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy a vásárlóknak különböző automatizáltság fokú, teljes ciklusú 
berendezéseket kínáljunk fel, beleértve a minimális kezelői beavatkozást igénylő teljesen automata 
termékvonalat. 
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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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