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NEAEN MAstErFryEr 
FOLYAMATOS ÜZEMŰ SZÁLLÍTÓSZALAG OLAJSÜTŐ  



A NEAEN MasterFryer ételek olajba merített sütésére lett tervezve. 
A kétrészes rácsnak köszönhetően az olaj felszínére emelkedő ételek 
sütésére is alkalmas. 
A forró olajban az elpárolgó víz buborékokat alkot, amelyek az étel körül az olaj felszínére emelkednek 
és forrásban lévő olaj látszatát keltik. Majdnem mindegyik feldolgozott terméknek kisebb a sűrűsége, 
mint a forró olajnak vagy a sütés során válik kisebbé, ezért azok az olaj felszínén úsznak. 

A NEAEN MasterFryer automata non-stop olajsütő ideális nagyméretű, viszonylag szilárd felszínű 
termékek, mint csirke vagy más húsfalatok, hamburgerhúsok, krékerek, kukoricaszemek és hasonló 
ételek sütésére.  

Az ételek az olajba merülve sülnek meg két egyszerre működő szállítószalag között lévő tárolóban. 
Mivel a termékek nem az olaj felszínén úsznak, ezért nem esnek az alsó rács alá.

A szállítószalag rács sebessége 
egy frekvenciaváltóval 
állítható be. 
A termék egy etetőszalag segítségével 
töltődik bele az olajsütőbe, ami a terméket 
egyenletesen szétosztja a rácson. Szükség 
esetén olajsütés után a termékeket gyorsan 
lehűtik egy levegőhűtő szállítószalag 
berendezéssel. A fölösleges olaj intenzív 
fúvatással távolítható el. A “Levegő Kés” 
rendszert általában felszerelik a hűtő 
szállítószalag berendezésre. ÁLLANDÓAN TISZTA OLAJ –  

A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
KÉSZTERMÉK GARANCIÁJA 
A NEAEN folyamatos üzemű szállítószalag 
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.



TAKARÉKOS 
OLAJFELHASZNÁLÁS
A külső hőcserélő egység kiemelkedően magas 
olajkeringetési sebességet tesz lehetővé. Az olaj 
teljes keringési ciklusa csak néhány másodpercig 
tart a szűrést is beleértve. 

A rendszer egyenletes melegítésének 
köszönhetően az olaj egyetlen helyen és időben 
sem forrósodik fel és nem tartalmaz ételdarabokat 
a folyamatos szűrésnek köszönhetően. 

Ennélfogva az automata non-stop olajsütők kisebb 
teljes térfogatban és cserélési szükséglet nélkül 
igényelnek olajt a rendszerben. 

Az olajfogyasztás kizárólag az étel által magába 
szívott mennyiségnek köszönhető.

OLAJSÜTŐ RÁCS 
A NEAEN folyamatos üzemű szállítószalag 
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. 

 

MELEGÍTÉS MÓDSZERE 
The NEAEN MasterFryer automata non-stop 
szállítószalag olajsütő készülhet elektromos, gáz 
és gőz és igény esetén szilárd üzemanyag alapú 
fűtés rendszerrel. 

A NEAEN MASTERFRYER 
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. 



AZ AUTOMATA NON-STOP 
OLAJSÜTŐ KIVÁLASZTÁSA ÉS A 
TERMELÉSI HOZAM KISZÁMÍTÁSA
A NEAEN MasterFryer szállítószalag olajsütő 
a kereskedelmi forgalomban elérhető és a 
szállítószalag rács szélessége 300 mm és 2000 
mm között változik (igény esetén szélesebb is 
elkészíthető). A szállítószalag olajsütő hosszúságát 
csak az ügyfél berendezésének méretei határolják. 

A NEAEN automata non-stop olajsütőt az ügyfél 
igényeinek megfelelően különböző kiegészítő 
készülékekkel, eszközökkel lehet elkészíteni – 
különböző típusú szállítószalag berendezés, 
ételadagoló eszköz a rácshoz, kimerő eszközök, 
hűtőberendezés és a fölösleges olaj eltávolításához 
„levegő kés” rendszer, bevonó berendezés, 
szállítóberendezés fűszerek hozzáadásához.

Az automata non-stop olajsütő teljesítmény hozama 
minden egyes termékre külön van kiszámolva 
és a termék térfogat sűrűsége (a szállítószalag 
négyzetméterére eső termék mennyiség kg-ban 
kifejezve) és az olajsütés időtartama határozza meg. 



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

Modell mechanikus emelő a fedőt
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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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