
Food Processing Equipment

NEAEN HotMix 
MULTIFUNCTIONELE BRAADPAN MET MENGER



Snelle en gelijkmatige verwarming. De NEAEN HotMix braadpan 
is voorzien van een stoom- of elektrisch verwarmingssysteem. Het 
speciale ontwerp van de verwarmingsmodule sluit de mogelijkheid 
uit van ongelijkmatige verwarming en zorgt voor een maximaal 
warmterendement.

Geen verbranding en ongelijkmatige warmtebehandeling. 
De NEAEN HotMix braadpan is voorzien van een versterkte 
veerroerwerk met Teflon schrapers die niet alleen de gehele 
bodem maar ook de wanden van de braadpan voortdurend reinigt, 
waardoor een optimaal resultaat wordt gegarandeerd ongeacht 
het niveau waarmee het product wordt gevuld.

Voorbeeld applicaties
Frituren, stoven, braden van groenten, vlees, vis of gevogelte; koken van jam, sauzen, siropen, 
onder voortdurend roeren, waardoor de mogelijkheid van verbranding of ongelijkmatige 
verwarming wordt voorkomen.

Processen
  Braden

  Koken

  Sudderen

  Drogen

  Braden

  Frituren 

  Bakken



Model HotMix-100 HotMix-250
Volumen, l 100 250
Calefacción Vapor / la electricidad

Afvoer product
De multifunctionele braadpan is voorzien van een 
handig product-afvoersysteem geholpen door 
volledige kanteling van de werktank. 

Hygiëne. 
De body is volledig vervaardigd van AISI 304 of AISI 
316L edelstaal. Het gehele oppervlak van de pan is 
toegankelijk voor reiniging en onderhoud, en er zijn 
geen dode zones.



Food Processing Equipment

HET BEDRIJF EMA EUROPE HEEFT 
MEER DAN DERTIG JAAR ERVARING 
IN HET ONTWIKKELEN, ONTWERPEN 
EN FABRICEREN VAN INDUSTRIËLE 
APPARATUUR VOOR DE THERMISCHE 
VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE. 
Het assortiment van commercieel beschikbare apparatuur bevat 
doorlopende transportband friteuses en ovens, trommelfriteuses, 
batch blancheurs, en constante trommels en transportbanden 
van de blancheurs, ontdooiers, continue en batch kooktoestellen 
zowel atmosferisch als vacuüm, geschraapte oppervlak 
warmtewisselaars, en een breed scala aan ondersteunende 
apparatuur, zoals wasmachines, transportbanden, pompen, 
homogenisatoren, en nog veel meer.

Ons bedrijf biedt een complete service vanaf het ontwerpen 
van de technologische projecten tot aan de productie 
van de apparatuur van enige complexiteit in onze eigen 
productievestiging, gelegen in het hart van Europa, en vanaf 
de introductie van de apparatuur en tot het inbedrijfstellen, en 
leveren service tijdens en buiten de garantieperiode met onze 
eigen servicedienst.

Met veel ervaring in het uitvoeren van projecten in de 
industriële verwerking van vlees-, groenten- en fruitproducten, 
halffabricaten en andere producten, biedt ons bedrijf haar 
klanten technologische consultatie, ontwikkeling van het 
productieproces en de fabricage, houden toezicht tijdens 
de montage en inbedrijfstelling, en zorgen voor verdere 
onderhoudsdiensten.

info@neaen.nl

U kunt de dichtstbijzijnde 
vertegenwoordiger  
vinden op 

http://neaen.nl/contacten 


