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NEAEN StEAmmix 
GŐZ KEVERŐVEL ÉS INTEGRÁLT 

HOMOGENIZÁTORRAL ELLÁTOTT 
FŐZŐBERENDEZÉS 



A NEAEN SteamMix főzőberendezés homogén ételek, mint pl. 
szójabab tej és szójabab pástétom, valamint különböző típusú öntetek 
elkészítésére alkalmas. 
A főzés felgyorsítása 
A NEAEN SteamMix főzőberendezés 
kialakítása az ételek páratlan gyors 
főzését teszi lehetővé legkisebb 
energiafelhasználás mellett a 
gőznek közvetlenül az ételbe történő 
bevezetésével és a gőzkeverő által 
biztosított erőteljes keveréssel. A 
közvetlen gőzbevezetés nemcsak 
gyors melegítést biztosít, de megelőzi a 
hőveszteséget és a termális egyensúly 
gyors beállítását eredményezi, szemben 
azon főzőrendszerekkel, ahol a melegítés 
az edény falán keresztül történik.  

Az étel összekeverése a SteamMix 
főzőberendezésben két szinten történik. 
Az étel mechanikai keverése, őrlése és 
homogenizálása a beépített rotor/stator 
típusú homogenizátorral történik. A 
melegítés és keverés különböző szinten 
történik közvetlen gőzbevezetéssel. 

A NEAEN SteamMix főzőberendezésben 
nincs mechanikus keverőeszköz.

Az integrált rotor/stator típusú 
homogenizátor gyors keverést, és az 
ételdarabok 3 mikron nagyságúra való 
homogenizálását és őrlését biztosítja 
néhány percen belül. A homogenizátor 
mechanikai részegységei különböző 
típusú termékek előállításának 
megfelelően cserélhetők. 

A SteamMix főzőberendezés kialakítása 
hőszigetelt főzőedényből, beépített 
rotor/stator típusú homogenizátorból, 
közvetlen gőzbevezetésből, 
gőzkeverésből és fűtőrendszerből áll. 

Előnyök
   Az étel főzési idejének csökkenése az erőteljes 

melegítésnek köszönhetően. 

   Hatékonyság – a gőznek az ételbe történő közvetlen 
bevezetésével a hőenergia-veszteség megelőzhető 

   Sokoldalúság – A gőzkeverő rendszer a felhasználó 
számára elérhető bármely gőznyomáson hatékony 
eredményt biztosít. 

   Kiváló teljesítmény

   A végső termék minősége és szabványossága a gyors 
melegítésnek és a kétszintű erőteljes keverésnek 
köszönhető. 



Modell SteamMix - 
150

SteamMix - 
500

Teljes térfogat, l 150 500
Melegítés típusa Közvetlen gőzbevezetés
A homogenizátor 
teljesítménye, kW 7,5 18,5

Választható 
lehetőségek 
   Különböző termékek 

elkészítése céljából 
cserélhető mechanikai 
egységek állnak 
rendelkezésre a 
homogenizátorhoz 

   Billenő főzőtartály az étel 
könnyű kivételét segíti elő 

   Programozható elektronikus 
vezérlőrendszerrel 
rendelkezik  

   Igény esetén egyedi 
megoldások is 
megrendelhetők. 
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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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