
Food Processing Equipment

NEAEN Air KNifE – 
SYSTEM USUWANIA NADMIARU WODY I OLEJU 

ORAZ WSTĘPNEGO CHŁODZENIA



Nóż powietrzny NEAEN Air Knife przeznaczony jest do intensywnego 
usuwania nadmiaru oleju lub wody, małych cząstek produktu 
oraz pozostałości typu osady, a także do wstępnego chłodzenia 
warzyw, mięsa, ryb, owoców morza, owoców i innych produktów 
żywnościowych, zarówno panierowanych, jak i niepanierowanych po 
zakończeniu ich gotowania, smażenia lub pieczenia.

Przykłady 
zastosowań: 
 paluszki

 krakersy i chipsy

 paszteciki mięsne

  blanszowane 
suszone owoce

 … i wiele innych.

Usuwanie nadmiaru wody lub oleju przeprowadza się metodą 
wykorzystującą intensywny przepływ zimnego powietrza przez wentylator 
przemysłowy. Równocześnie z usuwaniem wody albo oleju produkt jest 
częściowo chłodzony, aby uzyskać bardziej intensywne chłodzenie zaleca 
się stosować przenośnik chłodzony powietrzem. Na potrzeby zachowania 
kompaktowości urządzenia oraz łatwości użycia nóż  powietrzny zwykle 
instalowany jest w strefie roboczej przenośnika chłodzącego.
Chłodzenie wstępne zmniejsza koszty energii związane z koniecznością 
stosowania chłodzenia lub mrożenia w końcowym etapie produkcji.
Szerokość strefy nadmuchu jest określona przez szerokość smażalnika, 
blanszownika lub kotła warzelnego.

Korzyści:
  Czysty produkt końcowy bez okruchów, 
pozostałości oraz nadmiaru oleju i wody.

  Zmniejszenie kosztów chłodzenia lub 
mrożenia końcowego.

  Minimalne koszty eksploatacji i 
konserwacji sprzętu.
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FIRMA EMA EUROPE DYSPONUJE PONAD 
TRZYDZIESTOLETNIM DOŚWIADCZENIEM 
W  ZAKRESIE ROZWOJU, PROJEKTOWANIA 
I PRODUKCJI SPRZĘTU PRZEMYSŁOWEGO 
PRZEZNACZONEGO DLA TERMICZNEJ 
OBRÓBKI ŻYWNOŚCI. 
Gama dostępnych na rynku urządzeń obejmuje smażalniki 
przenośnikowe do pracy ciągłej oraz piekarniki, 
frytkownice bębnowe, blanszowniki wsadowe, bębnowe 
oraz przenośników, odmrażacze, kotły warzelne  do pracy 
ciągłej i wsadowe,  zarówno atmosferyczne, jak i próżniowe, 
skrobakowe wymienniki ciepła, a także szeroki zakres 
urządzeń pomocniczych takich jako zmywaki, przenośniki, 
pompy, homogenizatory i wiele innych.

Nasza firma zapewnia pełną obsługę cyklu produkcyjnego, 
poczynając od  projektowania rozwiązań technologicznych, 
a kończąc na produkcji urządzeń o dowolnej złożoności w 
naszym własnym zakładzie produkcyjnym znajdującym się 
w samym sercu Europy. Zapewniamy także implementację 
wyposażenia w miejscu docelowym, przestrzeganie 
warunków gwarancji oraz serwis pogwarancyjny w ramach 
naszego własnego centrum serwisowego.

W oparciu o bogate doświadczenie w praktycznej realizacji 
projektów w zakresie przetwarzania przemysłowego 
dotyczącego produktów mięsnych, warzyw i owoców, 
półproduktów oraz innych produktów, nasza firma 
jest w stanie zaoferować konsultacje technologiczne, 
przeprowadzenie rozwoju procesu produkcyjnego, 
wyprodukowanie urządzeń, nadzór nad montażem, 
procedurami rozruchowymi, jak również zapewnić 
późniejsze usługi serwisowe dla swoich klientów.

info@neaen.com

Znajdź najbliższego 
przedstawiciela 
handlowego 
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