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Profifry 
FOLYAMATOS ÜZEMŰ SZÁLLÍTÓSZALAG- 

BERENDEZÉS MÉLY OLAJSÜTŐ 



A ProfiFry univerzális, folyamatos üzemű, mély olajsütő egy megbízható és 
univerzális megoldás termékek széles választékának nagy teljesítményű 
olajsütéséhez.   
Könnyű használni és karbantartani, minimális olajhasználat és az olaj folyamatos szűrése, valamint a termék óvatos 
feldolgozása jellemzi — a ProfiFry mély olajsütő ezen tulajdonságai egy ideális megoldást jelentenek az ipari 
olajsütéshez.  

ProfiFry folyamatos üzemű, mély olajsütő ételek az olajban állítható mélységbe történő merítésének módszerét 
használja, ami ideális húsok, halak és zöldségek, valamint tésztából készült ételek, nassolnivalók, panírozott vagy 
nem panírozott kemény és morzsolódó szerkezetű ételek olajsütéséhez. 

Alkalmazás példák 
 Hasábburgonya

 Csirkecomb

 Hamburgerek

 Húsgombócok

 Diók és magvak 

 Padlizsán és cukkini gyűrűk

 Tésztafélék

 Krokettok

 Pirított kenyérdarabok

 Egyéb ételek

Olajsütés módszere 
A ProfiFry folyamatos üzemű olajsütő sorozatban, az ételek a forró 
olajba való merítéssel és a szállítószalagon lévő olajsütő fürdőben 
történő mozgás során vannak megsütve.  

A ProfiFry szállítószalag olajsütő különleges tulajdonsága az, hogy a 
szint, amelynél a szállítószalag az olajba merül könnyen állítható. Az 
állíthatóság pontossága 0.1 mm, ami lehetővé teszi, hogy ételeket 
különböző magasságban süssük meg ugyanazon mély olajsütőben. 
Az alapváltozatban a merülés mélysége 0-150 mm tartományban 
állítható. A termékek a szállítószalagon haladnak és nem lebegnek az 
olaj felszínén, hanem teljesen az olajba vannak merülve a megadott 
értéknek megfelelően. 

A merülési mélység állítása finoman történik és csak néhány percet 
vesz igénybe, ami lehetővé teszi, hogy az olajsütő másfajta termékre 

holtidő nélkül átálljon. 

Speciális olajsütés funkció az étel átfordításának lehetőségével: 
az olajba merülés szintjének megválasztása lehetővé teszi, 
hogy az ételnek csak az alsó része legyen megsütve (pl. 
fasírozott), azután egy speciális eljárással átfordítják az 
ételt és azt ismét az alsó oldal felől sütik meg. Az olajsütés 
ezen módszere lehetővé teszi, hogy olyan terméket kapjunk, 
amelyik hasonló az otthon készítetthez, amilyen minőséget 
korábban nem volt lehetséges elérni ipari mély olajsütővel.  

Az olajsütés ideje a szállítószalag sebességének 
változtatásával állítható be. 



Higiénia és könnyű 
karbantartás 
A ProfiFry szállítószalag 
olajsütő alapváltozatban 
könnyen szétszerelhető. 
A szállítószalag teljesen, 
nagyobb erőfeszítés nélkül 
felemelhető, ami minimalizálja 
a karbantartást és az olajsütő 
tisztítását.  

Melegítés, az olaj 
szűrése és keringetése 
A forró olaj intenzíven kering a 
melegítő rendszer és a termék 
között, és az olaj a termék felé 
folyik a termék olajba merítése 
után. Az olaj nagyon gyorsan 
átadja hőenergiáját a terméknek, 
ezáltal hasonló hőhatást tesz 
lehetővé, mintha a termék 
folyamatosan a forró olajban lett 
volna keverve. 

Az olajnak egy cserélhető 
betéttel ellátott rozsdamentes 
szűrő megszakítás nélküli 
szűrést biztosít. 

A ProfiFry folyamatos üzemű 
olajsütő elektromos, gőz vagy 
gázfűtésű rendszerrel üzemelhet. 

Előnyök
  Univerzális alkalmazás, más típusú termék olajsütésére 
történő gyors váltás, speciális olajsütés módok használatának 
lehetősége.

  Könnyű tisztítás és karbantartás, a szállítószalag berendezés 
könnyű szétszerelhetősége az olajsütő belső területeihez 
kényelmes hozzáférést biztosít.

  A rendszer minimális mennyiségű olajt igényel, az olaj 
megszakítás nélkül van szűrve, nagy olajcsere együttható – a 
legtöbb esetben nincs szükség avasodás miatti olajcserére, 
csak friss olajt kell a rendszerhez adni.  

  Nagy hatásfok és gyártási kapacitás jellemzi az olaj kis területű 
felszínén. 

  A gyártás során magas minőségi követelményeknek feleltek 
meg és Európa-szerte gyártott anyagokat és komponenseket 
használtak. 

  A feltöltéshez és kivételhez, valamint az azt követő hűtéshez 
és a fölösleges olaj eltávolításához kiegészítő egységek 
szerelhetők fel. 



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
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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  
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