
Food Processing Equipment

NEAEN UNiCook-V 
UNIVERZÁLIS SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ 

VÁKUUMFŐZŐ BERENDEZÉS



A NEAEN UniCook-V univerzális szakaszosan üzemelő vákuumfőző 
berendezés számos termék vákuum alatti és atmoszférikus nyomáson 
történő főzésére szolgál.  
A főzés vákuum alatt, alacsonyabb hőmérsékleten megy végbe, így megőrzi az étel ízét, szagát, színét 
és tápértékét. A légtelenítés hatékonyan eltávolítja a légbuborékokat a végtermékből. A vákuumfőzés 
eredményeként a szószoknak, dzsemeknek és készételeknek egyenletes vonzó, légbuborék-mentes 
szerkezetük lesz, amely pozitív hatás a késztermék eladásánál is jelentkezik. 

A víz vákuum alatti gyorsabb elpárolgása az étel gyorsabb főzését teszi lehetővé és az alacsonyabb 
hőmérséklet energia megtakarítást eredményez. 

AZ UNICOOK-V VÁKUUMFŐZŐ 
BERENDEZÉS A KÖVETKEZŐ 
TERMÉKEK HATÉKONY 
ELKÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁL: 
  Dzsemek, lekvárok,

  Gyümölcs darabok

  Levesek

  Szószok, mártások,

  Készételek

  és más hasonló ételek. 

AZ UNICOOK-V VÁKUUMFŐZŐ 
BERENDEZÉS KIALAKÍTÁSA
A vákuumfőző berendezés hőszigetelt, alul kúpszerű 
kialakítású vagy legömbölyített henger alakú 
tartályból, kis-sebességű rácsos keverőeszközből, 
fűtőrendszerből, vákuum-előállító rendszerből, 
töltőnyílásból és kiegészítő kellékekből áll. A homogén 
massza előállítása céljából a főzőberendezés rotor/
stator típusú integrált homogenizátorral van ellátva. 

Az UniCook-V vákuumfőző berendezés egy 
univerzális megoldás, amelyet bármilyen 
gyártósorba be lehet illeszteni. A termelési folyamat 
bármely berendezése ellátható vele– az alapanyag 
előállítástól a pasztőrözésig/fertőtlenítésig és töltésig. 

Az UniCook-V terméksorozat a 100 l - 3000 l térfogatú 
berendezéseket foglalja magába és az üzemi 
térfogat a termék tulajdonságaitól függően átlagosan 
50% -70%. 

A NEAEN UniCook-V vákuumfőző berendezés 
teljesen AISI304-es típusú rozsdamentes acélból 
készült. 

A terméksorozatba tartozó berendezések elektromos, 
gőz vagy gázmelegítéssel vannak ellátva. 

A gép nagyon higiénikus kialakítású és könnyen 
tisztítható és karbantartható. 



VÁLASZTHATÓ 
LEHETŐSÉGEK
  Különböző típusú keverők 
   A termék az edény falára történő 

tapadásának megakadályozását 
szolgáló teflonkaparó

   Habzásgátló habzó termékekhez 
   Billenőedény kialakítás
   Beépített homogenizátor 
   Különböző működési módokkal és 

programokkal rendelkező fejlett 
ipari vezérlőrendszer 

   Fertőtlenítést végig garantáló 
működés 

   Kiegészítő edény a hozzávalók 
összekeveréséhez 

   Közvetlen gőzinjektálás a 
termékbe 

   Belső felületek tisztítására szolgáló 
szórófej

   Változó méretek 
   Igény esetén bármilyen szükséges 

kiegészítés 

Modell UniCook - 
V-50

UniCook - 
V-150

UniCook - 
V-300

UniCook - 
V-600

UniCook - 
V-1100

UniCook - 
V-2000

UniCook - 
V-3500

UniCook - 
V-5000

Teljes 
térfogat, l 50 150 300 600 1100 2000 3500 5000

Anyag AISI304 / AISI316L
Melegítés gőz, elektromos, gáz



Food Processing Equipment

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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