
Food Processing Equipment

PRZEMYSŁOWA PATELNIA CIŚNIENIOWA,  
PAROWA (PATELNIA DO SMAŻENIA) 

NEAEN ProfyBrAtt 



Urządzenie przeznaczone jest do obróbki cieplnej różnych rodzajów 
mięsa i produktów roślinnych w trybie wsadowym, wraz z możliwością 
późniejszego szybkiego ich schłodzenia.

Przykładowe 
zastosowania
  Pieczenie, duszenie, podsmażanie 
mięsa, ryb lub drobiu

  Gotowanie dżemów, sosów, 
syropów

Konstrukcja
Powierzchnia robocza patelni 
ciśnieniowej NEAEN ProfyBratt jest 
wymiennikiem ciepła połączonym z 
zewnętrznym źródłem pary wodnej o 
ciśnieniu roboczym do 10 bar.

Specjalny kształt powierzchni roboczej 
zapewnia wysoką intensywność 
ogrzewania i równomierny rozkład 
temperatury na całej powierzchni.

Patelnia ciśnieniowa cechuje się 
zwartą konstrukcją. Wyładowanie 
produktu realizowane jest za pomocą 
mechanicznej przekładni uchylnej 
(za pomocą dźwigni) przez spust w 
kształcie litery V. Przechylenie patelni 
pozwala na ustawienie jej w pozycji 
całkowicie pionowej.

Patelnia ciśnieniowa wyposażona jest 
w zintegrowany czujnik temperatury. 
Natężenie dopływu pary jest regulowane 
ręcznie. Włączenie i wyłączenie 
dopływu pary odbywa się w oparciu o 
dane z czujnika temperatury.

W celu uzyskania szybkiego schłodzenia 
gotowego produktu, możliwe jest 
wtryskiwanie zimnej wody do płaszcza 
grzewczego.

Procesy 
przetwórcze
  duszenie
  gotowanie
  odparowanie
  suszenie
  pieczenie 
  smażenie na głębokim oleju 
  smażenie płytkie



Zalety
  Urządzenie jest 
niezawodne, łatwe w 
obsłudze i utrzymaniu.
  Wysoka intensywność 
procesów ogrzewania 
i chłodzenia. 
Równomierne 
ogrzewanie całej 
powierzchni roboczej.
  Wysoki poziom 
higieniczności, brak 
trudno dostępnych 
obszarów i miejsc 
potencjalnego 
odkładania się 
produktu.
  Urządzenie 
wyprodukowane 
zostało w całości 
na terenie Unii 
Europejskiej przy 
wykorzystaniu 
materiałów i 
komponentów 
pochodzenia 
europejskiego.

Model ProfyBratt-100 ProfyBratt-300
Całkowita objętość, l 100 300
Ogrzewanie (podłączenie do 
zewnętrznego źródła ciepła) Para lub olej termiczny, ciśnienie do 10 bar



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 
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