
Food Processing Equipment

SMAŻALNIK PRZELOTOWY 

NEAEN EcoFry 
DO PRACY CIĄGŁEJ



Smażalnik przelotowy NEAEN EcoFry do pracy ciągłej jest sensacyjną 
nowością na rynku urządzeń do przetwarzania żywności! 
Konstrukcja tego urządzenia została opracowana 
przez naszych inżynierów na podstawie aktualnego, 
praktycznego doświadczenia w procesie produkcji i 
przy użyciu smażalników przenośnych, dzięki czemu 
zapewnia ono doskonałą wydajność, jak również 
przyjazność dla środowiska naturalnego.

Smażalniki przelotowe do pracy ciągłej z serii EcoFry 
wykorzystuje minimalną zawartość oleju w całym 
systemie, a tym samym zapewnia znaczne zmniejszenie 
kosztów związanych z wymianą i usuwaniem zużytego 

oleju. Wysoki wskaźnik wykorzystania oleju, jego 
intensywna cyrkulacja i stała filtracja zapewniają 
najwyższą jakość produktu smażonego i zachowaniu 
jego właściwości odżywczych.

Smażalniki do pracy ciągłej NEAEN EcoFry 
wykorzystuje metodę zalewania gorącym olejem, która 
jest idealnym rozwiązaniem do smażenia produktów 
mięsnych, ryb, warzyw i ciast, przekąsek (o twardej 
i kruchej strukturze), zarówno panierowanych, jak i 
niepanierowanych.

Przykłady 
zastosowań:
  Udka z kurczaka

  Hamburgery

  Krążki oberżyny lub cukinii

  Paluszki

  Grzanki

Oblewanie gorącym olejem zapewnia wydajną wymianę ciepła porównywalną 
z metodą polegającą na zanurzeniu w gorącym oleju i jest skutecznym 
rozwiązaniem dla potrzeb smażenia różnych produktów, w tym dużych 
kawałków mięsa i ryb, w przypadku których konieczne jest zachowanie 
wysokiej jakości procesu smażenia. Gorący olej tworzy cienką warstwę po 
wszystkich stronach każdego kawałka produktu,  jego intensywny obieg 
pomiędzy urządzeniem a źródłem ciepła zapewnia utrzymanie jednolitej 
temperatury w całym obszarze roboczym smażalnika. Ponadto warstwa 
oleju tworzy się także na siatce przenośnika pod produktem. Ze względu na 
minimalny czas potrzebny na dotarcie oleju ze źródła ciepła do produktu, 
minimalizuje się czas na przegrzanie produktu, a olej uwalnia całą energię 
cieplnej bezpośrednio do produktu zanim zjawisko przegrzania spowoduje 

pogorszenie jego właściwości.

Wysoki współczynnik przenoszenia ciepła 
umożliwia smażenie analogiczne do 
produktu stale mieszanego w gorącym oleju.

Na życzenie dostępna jest także możliwość 
zainstalowania modułu pojedynczego lub 
wielokrotnego przewracania produktów. 



Zawsze czysty 
olej to gwarancja 
wysokiej jakości 
produktu
Cała objętość oleju w 
smażalnikach przelotowych 
NEAEN o pracy ciągłej ulega 
stałej filtracji. Mniejsze cząstki 
produktu na bieżąco usuwane 
za pomocą specjalnych 
filtrów wielostopniowych 
ze stali nierdzewnej, a 
operator wizualnie określa 
stopień zanieczyszczenia i 
potrzebę czyszczenia filtra. 
Czyszczenie filtra odbywa 
się podczas działania 
urządzenia, podczas gdy olej 
jest wciąż oczyszczany przez 
drugi zestaw filtrów w parze.

Intensywna cyrkulacja oleju 
pomiędzy wymiennikiem ciepła 
oraz elementami grzewczymi i 
produktem, a także precyzyjna 
kontrola temperatury 
zapobiega zjawisku lokalnego 
przegrzania oleju, a tym 
samym nie zaburza jego 
korzystnych właściwości.

Umożliwiające stabilną pracę w wysokich 
temperaturach unikatowe cechy 
konstrukcyjne smażalnic przenośnikowych 
NEAEN EcoFry do pracy ciągłej to:
  Obudowa urządzenia cechuje się dużą stabilnością i 
wytrzymałością, a tym samym trwałością.
  Napęd zewnętrzny nie jest narażony na przegrzanie, co może 
spowodować uszkodzenie i wyciek oleju z przekładni.
  Łatwe do usunięcia pokrywy zapewniają izolację termiczną 
i usuwanie oparów oraz dymu poprzez system wentylacji i 
wbudowanych filtrów.
  W celu zapobiegania wycieków gazów spalinowych 
wykorzystywane jest uszczelnienie labiryntowe.
  Bezpieczeństwo operatora gwarantuje niezawodna izolowana 
warstwa ochronna.
  Konstrukcja dynamicznie kompensuje rozszerzalność 
termiczną metalu.
  Napęd jest zamontowany na wale napędowym w celu 
skompensowania dynamicznego rozszerzenia siatki.



Szerokość siatce przenośnika, mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
Długość siatce przenośnika, mm 2000-10000
Ogrzewanie Prąd, para wodna, gaz
Kontrola temperatury System sterowania trzypoziomowy
Filtracja oleju Filtr ze stali szlachetnej dwustopniowy
Cyrkulacja oleju Ciągła wymuszona cyrkulacja oleju

Siatka do smażenia
Siatki przenośnikowe stosowane 
w produkcji smażalników  NEAEN 
EcoFry do pracy ciągłej  wykonane 
są ze stali nierdzewnej, bardzo 
higienicznej i łatwej do czyszczenia. 
Istnieje możliwość zainstalowania 
specjalnej “szczotki turbo” w 
celu bieżącego, mechanicznego 
czyszczenia siatki podczas procesu 
smażenia.

Dzięki konfiguracji smażalnicy klient 
może wybrać najbardziej odpowiedni 
wzór siatki przenośnikowej do 
swojego produktu.

Smażalnik przelotowy NEAEN EcoFry 
do pracy ciągłej dostępny jest w 
wersji z ogrzewaniem elektrycznym, 
parowym lub gazowym.



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


