
Food Processing Equipment

LINIA DO BLANSZOWANIA 

a gotowania nEaEn 
DO PRZETWARZANIA WARZYW, OWOCÓW, ZIAREN  

I OWOCÓW MORZA W TRYBIE PRACY CIĄGŁEJ



Linia do blanszowania a gotowania NEAEN do pracy ciągłej 
przeznaczona jest do nieprzerwanego przetwarzania warzyw, owoców, 
ziaren i owoców morza 

Blanszowanie i gotowanie produktów przeprowadza się w komorze 
bębnowej urządzenia NEAEN RotaBlanch (w przypadku produktów o 
delikatnej strukturze, których nie można mieszać w trakcie gotowania, 
takich jak małże i krewetki, gotowanie / blanszowanie przeprowadza się w 
urządzeniu  przenośnikowym, typu NEAEN ContiBlanch).

Równomierne dostarczanie produktu do blanszownika realizowane jest za 
pomocą przenośnika ładującego, który unosi określoną ilość produktu z 
zasobnika na odpowiednią wysokość. W zależności od rodzaju produktu 
poddawany jest on przetwarzaniu za pomocą pary wodnej lub wody w 
określonej  temperaturze przez wymagany okres czasu, równomiernie 
mieszany, a następnie przekazywany do wylotu komory bębnowej 
blanszownika / kotła warzelnego.

Pełen wyładunek produktu sypkiego realizowany jest przez specjalnie 
zaprojektowane obrotowe łopatki, po czym produkt jest wprowadzany 
do obszaru chłodzenia, unikając tym samym przegotowania, a następnie 
przygotowywany jest do pakowania lub zamrożenia. W zależności od 
rodzaju produktu linia produkcyjna wyposażana jest w chłodnicę powietrza 
z systemem usuwania wilgoci oraz niepożądanych cząstek produktu z 
urządzenia lub system obiegu wody chłodzącej, po którym znajduje się 
przenośnik suszący.

Po schłodzeniu suchy produkt zostaje umieszczony na przenośniku 
inspekcyjnym, może więc wtedy zostać poddany oględzinom, w wyniku 

których wszelkie uszkodzone partie zostaną 
odrzucone. Przenośnik inspekcyjny jest 
wyposażony w białą taśmę z PCW pozwalającą 
na dokładne kontrolowanie jakości produktu, jest 
również jasno oświetlony na całej swojej długości. 
Długość przenośnika jest określona poprzez 
liczbę stanowisk roboczych i oczekiwanej 
wydajności. Jeśli klient wyrazi takie życzenie, 
przenośnik inspekcyjny może zostać również 
zainstalowany z przodu urządzenia.

Zalety
  Przetwarzanie o wysokiej 
jakości przy minimalnych 
kosztach eksploatacji 
urządzenia.

  Możliwość wyboru urządzenia 
najlepiej dopasowanego do 
procesu technologicznego.

  Możliwość zastosowania 
dowolnego źródła energii 
cieplnej, zarówno pary 
wodnej, jak i elektryczności 
czy też gazu.

  Konfiguracja urządzenia 
może zostać dostosowana  
do oczekiwań klienta.

  Zielony groszek

 Kukurydza

 Fasola

 Ślimak.

 Winogrona

 i inne produkty.



Food Processing Equipment

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 

http://neaen.com/ 
pl/kontakt
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