
Food Processing Equipment

PODAJNIK 

NEAEN FC 



Podajnik NEAEN FC składa się z leja, którego wielkość jest określana 
przez rodzaj produktu i oczekiwaną wydajność oraz odpowiednio 
nachylonego przenośnika, który zapewnia podnoszenie produktu jego 
równomierne transportowanie do miejsca dalszego przetwarzania.
Objętość leja, szerokość przenośnika, kąt nachylenia, wymagana długość i wysokość krawędzi 
określane są indywidualnie w zależności od oczekiwań klienta.

Prędkość przesuwu taśmy przenośnika opcjonalnie może być sterowana za pomocą falownika.

Przenośniki z serii FC mogą mieć także konfigurację obrotową. Materiał, z którego wytwarzana jest 
taśma przenośnika dobierany jest w w zależności od rodzaju produktu (sypkie, lepkie, z opakowaniem 
lub bez) oraz innych czynników. Wszystkie części z wyjątkiem taśmy przenośnika są wykonane z 
nierdzewnej stali AISI304 dopuszczonej do wykorzystania w przemyśle spożywczym.

Przenośnika doprowadzającego NEAEN FC mogą być wytwarzane w wersji stacjonarnej lub mobilnej.



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


