
Food Processing Equipment

NEAEN MAstErCook 
VÁKUUM FŐZŐÜST LEKVÁROK, DZSEMEK  

ÉS GUMICUKOR ALAPANYAGOK FŐZÉSÉHEZ



A NEAEN MasterCook berendezés dzsemek, lekvárok és gumicukor 
alapanyagok vákuum alatti főzéséhez és más hasonló alkalmazásokhoz 
lett tervezve függetlenül attól, hogy teljesen homogenizált vagy szilárd 
darabokat tartalmazó alapanyagokról van szó. 
A berendezés két egyedi vákuum főzőkamrából áll, amelyekben az alapanyagot felváltva főzhetjük, ami 
megszakítás nélküli kiszolgálást biztosít az adagoló automatának. Az alapanyagok a vákuum segítségével 
tároló elemek révén megfelelő magasságra töltődnek, ami a kezelő munkáját jelentősen megkönnyíti és 
szükségtelenné teszi további emelő vagy billenőszerkezet használatát. 
A főzőkamrák speciális formatervezése ideális főzést, páraelszívást, keverést és a hozzávalók feloldódását 
biztosítja.  
A főzőkamrák egy speciálisan kialakított kaparóval felszerelt keverővel vannak ellátva, amelyek bármilyen 
étel főzésénél folyamatosan és hatékonyan tisztítják a kamra belső felületét, nem engedik az étel odaégését 
és egyenletes melegítést biztosítanak az étel teljes térfogatában. 
A vákuum alatti főzés alacsony energia-felhasználás mellett teszi lehetővé a páraelszívást és a lehető 
legnagyobb mértékben őrzi meg az étel színét, ízét és illatát. A vákuumban történő alacsony főzési hőmérséklet 
a hőre bomló, hőérzékeny hozzávalók használatát is lehetővé teszi, valamint cukrászati termékek készítése is 
lehetséges, ahol el kell kerülni, hogy a cukor karamellizálódjon és az étel színe megváltozzon.    
A megfőzött étel egy pumpa segítségével merhető ki a kamrából. 

  A berendezés kivéve a teflon kaparókat teljesen 
AISI304-es típusú, az élelmiszeripari termékek 
feldolgozására alkalmas rozsdamentes acélból 
készült.

  A főzőkamrák optimális főzést lehetővé tevő 
speciális kialakítással rendelkeznek. 

  A kaparók egyedi kialakítása a hatékony működést 
biztosítják. 

  A berendezés kompakt, minden alkatrész kis 
helyet foglal el és a kezelő számára könnyen 
hozzáférhető. 

  Higiénikus és könnyen tisztítható összekapcsolva 
a belső felületek tisztítására használt rendszerrel. 
A főzőkamrának nincs olyan pontja, ahol az étel 
összegyűlhet, vagy amelyik a tisztítás számára 
nem elérhető.  

  A fűtést gőz, elektromos vagy gáz alapú rendszer 
biztosítja. 

  A főzőedények bármilyen térfogatban elérhetők. 

  A vákuumgenerátor része a felszerelésnek. 

A lekvárok, dzsemek és gumicukor alapanyagok főzésére alkalmas 
NEAEN MasterCook berendezés tulajdonságai



  Az alacsony hőmérsékleten történő főzés kiváló 
minőségű terméket eredményez. A termék megőrzi 
a színét, ízét és illatát. 

  A keverés és feloldódás hatékony, kis mennyiségű 
adalékanyag hozzáadás után az egyenletesen 
oszlik el a teljes térfogatban. 

  A keverés és fűtés holttérmentes, azaz nincsen 
olyan hely, ahol a keverés vagy fűtés nem 
egyenletes eloszlást biztosítana. 

  Folyamatos kiszolgálást biztosít a kiszolgáló 
automata felé a két főzőkamrában történő váltott 
ütemű főzés. 

  Az alapanyagok a vákuum segítségével könnyedén 
tölthetők a kezelőállásból a főzőkamrába. 

  A kész termék könnyen kimerhető egy pumpa 
segítségével (vagy az ügyfél kérésére más 
műszaki megoldással).

  A berendezés kedvező áron beszerezhető és 
alacsony üzemelési költséggel bír. A főzéshez a 
lehető legkevesebb energiát használja fel.   

  Az ügyfél kérésére egyedi elrendezés vagy 
változtatás is megoldható.

 A NEAEN MasterCook berendezés előnyei 

Modell MasterCook - 
50

MasterCook - 
150

MasterCook - 
300

MasterCook - 
600

MasterCook - 
1100

MasterCook - 
2000

Teljes 
térfogat, l 2*50 2*150 2*300 2*600 2*1100 2*2000

Anyag AISI304 / AISI316L
Fűtés Gőz, elektromosság, gáz
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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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