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SMAŻALNIK PRZELOTOWY 

NEAEN MAstErFry 
DO PRACY CIĄGŁEJ  



NEAEN MasterFry to smażalnik przelotowy przeznaczona do 
smażenia za pomocą całkowitego zanurzenia produktu w oleju. 
Dzięki zastosowaniu podwójnej siatki, może być ona również stosowana do produktów spożywczych, które 
unoszą się na powierzchni oleju.
Gdy olej jest gorący, odparowująca woda tworzy pęcherzyki gazu, które kierują się w stronę powierzchni 
cieczy we frytownicy wokół produktu i tworzą złudzenie wrzenia oleju. Prawie wszystkie produkty, które  są 
przetwarzane we frytownicy mają (lub uzyskują podczas smażenia) mniejszą gęstość niż rozgrzany olej, 
przez co unoszą się na jego powierzchni.
Smażalnik przelotowy NEAEN MasterFry do pracy ciągłej jest idealnym rozwiązaniem w przypadku smażenia 
dużych kawałków produktu o relatywnie stałych powierzchniach, takich jak kawałki kurczaka lub mięsa, 
hamburgery, krakersy, kolby kukurydzy i tym podobne.
Produkty smaży się przez zanurzenie ich w oleju, przesuwając je pomiędzy dwoma synchronicznie 
poruszającymi się taśmami przenośnikowymi.  Dzięki temu produkty nie unoszą się na powierzchni 
rozgrzanego oleju, ani też nie opadają na dno pojemnika siatkowego.

Prędkość poruszania się 
przenośnika rusztu jest 
zmieniana przez falownik. 
Produkt jest umieszczany w smażalnicy przez 
przenośnik ładujący, który równo rozprowadza 
produkt w pojemniku siatkowym. Po zakończeniu 
smażenia, o ile zachodzi taka potrzeba, produkt 
jest intensywnie chłodzony za pomocą systemu 
obiegu powietrza. Nadmiar oleju jest usuwany 
przez intensywne oczyszczanie i osuszanie za 
pomocą sprężonego powietrza. Sekcja o nazwie 
“nóż powietrzny” jest zazwyczaj zintegrowana z 
przenośnikiem chłodzącym. 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.



Oszczędność oleju
Dzięki korzystaniu z zewnętrznego wymiennika 
ciepła urządzenie pozwala osiągnąć bardzo wysoką 
szybkość przepływu w układzie olejowym. Cały cykl 
obiegu oleju, w tym filtrowanie, trwa tylko kilka sekund.
Z powodu jednorodnego ogrzewania systemu 
olejowego w żadnym momencie nie występuje 
zjawisko przegrzania oleju, a także nie zawiera on 
cząstek produktu ze względu na ciągłą filtrację.
Dlatego też nasze smażalniki do pracy ciągłej 
wymagają mniejszej całkowitej objętości oleju w 
systemie i nie wymagają jego wymiany.
Zużycie oleju wiąże się wyłącznie z jego wchłonięciem 
przez produkt lub pokryciem produktu.

Siatka do smażenia
Siatki przenośnikowe stosowane w produkcji 
smażalników  NEAEN MasterFry 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.

Metoda grzewcza
Smażalnice taśmowe NEAEN MasterFry do pracy 
ciągłej mogą być wytworzone w wersji w elektrycznej, 
gazowej lub parowej. Na żądanie dostępne są także 
wersje na paliwa stałe.

Umożliwiające stabilną pracę 
w wysokich temperaturach 
unikatowe cechy 
konstrukcyjne smażalnic 
przenośnikowych NEAEN 
MasterFry 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.



Wybór smażalnicy do pracy 
ciągłej i obliczanie wydajności
Smażalnice taśmowe NEAEN MasterFry do pracy 
ciągłej są dostępne w wersjach komercyjnych 
i obejmują szeroki zakres szerokości siatek 
przenośnika, od 200 do 2000 mm (większe na 
żądanie). Długość przenośnika smażalnicu jest 
limitowana jedynie przez ograniczenia wymiarowe 
oraz lokalowe zainstalowanego urządzenia w 
lokalizacji użytkownika.

Smażalnice taśmowe NEAEN MasterFry do 
pracy ciągłej mogą być uzupełnione o dowolne 
dodatkowe wyposażenie na życzenie klienta 
– wśród nich występuje kilka różnych typów 
przenośników, urządzenia podające produkt na 
siatki, systemy rozładunku, moduły chłodzące 
i noże powietrzne do usuwania nadmiaru oleju, 
maszyny do powlekania bębnowego oraz 
przenośnik do dodawania przypraw. 

Wydajność smażalnicy oblicza się dla każdego 
produktu z osobna i w zależności od gęstości 
objętościowej produktu (liczba kilogramów 
produktu umieszczonych na metrze kwadratowym 
siatki przenośnika) i czasu smażenia.



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

Model z mechanicznego podnoszenia pokrywki
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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


