
Food Processing Equipment

NEAEN 
VÍZHŰTÉSES SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS



A NEAEN vízhűtéses szállítószalag berendezés ételek főzése, 
előfőzése, sütése és szárítása utáni gyors és hatékony hűtésére szolgál. 
A NEAEN vízhűtéses szállítószalag berendezést az ételek hőkezelését követően használják és 
a szállítószalag vagy statikus előfőző és főzőberendezések, sütők és szárítók után helyezik el a 
gyártósorban. 

Az alábbi ételek hatékony hűtésére alkalmas: 

  tészta

  rizs

  borsó, bab és más hüvelyes zöldségek

  tengeri ételek (garnéla rák, kagyló, tintahal, polip, stb.)

  zöldségek

  gombák

  bizonyos típusú édességek (pl. sütemény szeletek sütés utáni hűtése)

A termék típusától függően a hűtés kivitelezhető 
mind jeges víz átfolyatásával, mind finom eloszlású 
vízpára létrehozásával.  

Az ételek hűthetők jeges vízbe való merítéssel, ha 
nem maradnak fenn a víz felszínén.  

A NEAEN vízhűtéses szállítószalag szélessége 
300 és 2000 mm között változhat a hőkezelő 
berendezés paramétereitől függően. A 
szállítószalag hosszát a kívánt hűtési teljesítmény 
határozza meg.  

A berendezés AISI304 típusú rozsdamentes 
acélból, míg a szállítószalag PVC-ből készül. 
A termék hűtéséhez a hűtővíz biztosítható mind 
termosztáttal való cirkulációval, mind külső 
hidegvíz forrásra való csatlakoztatással és 
átfolyatással. Igény esetén a keringetett víz 
szűrésére alkalmas berendezés megrendelhető.  

Fagyott ételek felmelegítéséhez vízmelegítős 
rendszer is felszerelhető. 
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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/
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