
Food Processing Equipment

PRZENOŚNIK INSPEKCYJNY 

NEAEN IC 



Przenośnik inspekcyjny NEAEN IC jest przeznaczony do monitorowania 
procesu przetwarzania i ręcznego usuwania wadliwych produktów.  
Może on być zintegrowany z różnymi częściami linii produkcyjnej.
Podstawowa konstrukcja przenośnika inspekcyjnego zawiera taśmę przenośnika wykonaną z PVC 
z atestem dopuszczającym do kontaktu z żywnością w białym kolorze zapewniającym optymalny 
kontrast względem przetwarzanego produktu, system oświetlenia na całej długości przenośnika i 
marginesy boczne w celu szybkiego usunięcia wadliwego produktu.

Podstawowe wymiary przenośnika inspekcyjnego są określone przez wymaganą jego wydajność, jak 
również liczbę pracowników. Wysokość robocza przenośnika jest określona przez klienta. Prędkość 
ruchu pasa przenośnikowego jest regulowana w sposób ciągły za pomocą przetwornika częstotliwości.

Konfiguracja i materiał, z którego wykonano przenośnik dostosowany jest do rodzaju przetwarzanego 
produktu.

Korzyści: 
  Jasne oświetlenie i 
kontrastowy projekt urządzenia 
pozwala na bezproblemowe 
oddzielanie wadliwych 
produktów.

  Łatwość obsługi i niezawodna 
konstrukcja.

  Dostępność różnych opcji 
konfiguracyjnych na życzenie 
klienta.
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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 

http://neaen.com/ 
pl/kontakt


