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NEAEN 
FOLYAMATOS ÜZEMŰ OLAJSÜTŐ GYÁRTÓSOR 

KRÉKEREK ÉS NASSOLNIVALÓK SÜTÉSÉHEZ 



A NEAEN folyamatos üzemű olajsütő gyártósor sült krékerek és 
más nassolnivalók folyamatos elkészítéséhez lett tervezve. Olajban 
való sütés az ételnek gazdagabb ízt és illatot, valamint hosszabb 
élettartamot biztosít a forró levegőn sütött nassolnivalókkal 
szemben. 
A krékerek előállításához speciális, nagy 
sűrűségű kenyér szükséges. A krékertermelés 
jövedelmezőségének növelése érdekében 
ajánlatos tárgyalnia a legközelebbi pékárussal 
a szükséges alapanyagok megrendelése 
érdekében. 

A krékerek sütése (típustól függően) olajba 
való merítéssel vagy MasterFry, SnackPro, 
UniFry vagy EcoFry folyamatos üzemű olajsütőkkel 
való öntéssel történik. Diót és hasonló ételeket 
forgó olajsütő dobban készíthet el. 

A terméknek az olajsütőbe történő egyenletes 
etetése az etető szállítószalag segítségével 
történik. Ha szükséges, akkor rázóterítőgép is be 
van iktatva a láncolatba. 

Az olajsütés után, a fölösleges olajt a termékre 
irányuló hideg levegő fúvatásával távolítható el. 
A levegő hűtő szállítószalag berendezés lehűti 
a terméket a megfelelő hőmérsékletre. Só és 
fűszerek hozzáadása a termék típusától függően 
a dobon keresztül vagy a szállítószalag ízesítő 
készülékekkel történik.  



A készülék teljesen európai rozsdamentes acélból 
készült. A kiváló minőségű gyártás minimalizálja a 
karbantartási és javítási időt és a befektetési költség 
gyors megtérülését biztosítja. 

A gyártási sor teljesen automatizált és kis teret és 
energiát igényel a fűtőrendszer kiváló hatásfokának 
és a hőeloszlásnak köszönhetően. A mély olajsütő 
elektromos, gőz vagy gázfűtéssel van ellátva. 
Mindenegyes gyártósor egyedileg van megtervezve 
és a beállított kapacitás a termék típusa, az 
olajsütés hőmérséklete és a teljesítmény alapján van 
kiszámolva. Ez a kialakítás egy hatékony megoldást 
kínál az ügyfélnek, anélkül, hogy fölöslegesen 
fizetne nem igényelt megnövekedett méretért vagy 
fölösleges hőkapacitásért. 

Az olajsütő gyártósor becsült kapacitása az olajsütési 
terület nagysága, a szállítószalagon termék sűrűsége 
és az igényelt sütési idő alapján határozható meg.  

A gyártósor a késztermék előállításához szükséges 
további készülékekkel, gépekkel is fel van szerelve. 
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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

