
Food Processing Equipment

Linia PastaCook - 
URZĄDZENIA DO GOTOWANIA  

I CHŁODZENIA MAKARONU



Makaron jest jednym z najbardziej skomplikowanych produktów 
dla przetwórstwa przemysłowego, jako że tradycyjnie należy go 
podawać w ciągu kilku minut po ugotowaniu.
W przypadku produkcji przemysłowej makaronu w postaci 
gotowej lub jako półproduktu, gdy produkcja i konsumpcja są 
znacznie oddzielone w czasie ma problemu z zachowaniem 
jakości ugotowanego makaronu aż do jego spożycia przez 
użytkownika końcowego. 

Makaron ma tendencję do gotowania się także  po zakończeniu 
procesu gotowania właściwego z powodu zatrzymywania 
przez niego ciepła. Podejmowano liczne próby rozwiązania 
tego problemu poprzez skrócenie czasu gotowania, ale 
w tym przypadku bardzo często zdarza się, że marakon 
zostaje nierównomiernie ugotowany pomiędzy wnętrzem i na 
zewnątrz, ze względu na różnicę temperatury. Takie sytuacje 
mogą obniżyć jakość produktu końcowego, psują jego 
wygląd i powodują zjawisko koalescencji (zlepiania się).

Urządzenia do gotowania i chłodzenia makaronu z linii 
NEAEN PastaCook przeznaczone są do wysokowydajnego 
przemysłowego przetwarzania wszelkiego rodzaju 
makaronów, oferując przy tym optymalne rozwiązania 
problemów związanych z tym rodzajem produktu.

Linia PastaCook nadaje się 
do gotowania makaronu 
dowolnego rodzaju, kształtu 
i wielkości, w tym między 
innymi:
  Penne
  Spaghetti
  Tagliatelle
  Gnocchi
  Makaronu ryżowego
  Tortellini
  Ravioli

oraz innych produktów, które wymagają 
takiego samego sposobu gotowania i 
chłodzenia.

Generowanie optymalnych 
warunków do 
przygotowania każdego 
rodzaju makaronu, z 
dokładną regulacją dla 
każdego rodzaju produktu
  Temperatura wody

  Stosunek objętości wody do produktu

  Czas gotowania

  Czas chłodzenia



Maksymalna automatyzacja 
procesu
  Obniżenie kosztów wynagrodzeń

  Usunięcie wpływu “czynnika ludzkiego” 
na jakość produktu końcowego.

  Operator kontroluje napełnianie 
pojemnika wodą i dostarcza żądaną 
ilość produktu do wody ogrzanej do 
określonej temperatury. Następnie 
urządzenieautomatycznie gotuje 
produkt przez określoną liczbę minut, 
przenosi go do pojemnika chłodzącego 
w celu schłodzenia przez z góry 
określony czas i usuwa produkt do 
pojemnika wyładowczego.

Perfekcyjna jakość gotowego 
wyrobu. Możliwość długiego 
przechowywania gotowanego 
makaronu bez pogorszenia jego 
właściwości konsumpcyjnych
Do zatrzymania procesu gotowania makaronu i 
zapobiegnięciu jego przywierania wystarczy szybkie 
jego schłodzenie. Każdy kawałek makaronu jest 
gotowany i chłodzony równomiernie w środku i na 
zewnątrz dzięki ciągłemu, intensywnemu mieszaniu 
w sekcji gotowania i chłodzenia.

Korzyści
  Uniwersalność – urządzenie 
przygotowuje dowolny rodzaj makaronu

  Ekonomia

  Wysoka wydajność

  Najwyższa jakość gotowego produktu



Model PastaCook-100 PastaCook-250 PastaCook-700 PastaCook-1200
Całkowita objętość (każdy zbiornik), l 120 250 700 1200
Objętość robocza (każdy zbiornik), l, do 85 175 490 840

Ogrzewanie Energię elektryczną, gaz, para 
wodną Para wodna

Zapobieganie przywieraniu i 
jednorodność obróbki cieplnej
Nowatorski system mieszania hydraulicznego 
wykorzystywany przez urządzenie PastaCook zapewnia 
ciągłe mieszanie w całej objętości naczynia. Oznacza to 
równomierne rozprowadzenie ciepła, wysoką intensywność 
przekazywania energii cieplnej, co pozwala na szybsze 
gotowanie produktu przy mniejszym zużyciu energii, a 
także przy zachowaniu równomierności i bez przywierania.

Minimalne koszty instalacji oraz 
konserwacji
System PastaCook wymaga minimum czasu niezbędnego 
do zainstalowania i uruchomienia urządzenia. Zastosowanie 
wysokiej jakości materiałów oraz wysokiej jakości produkcji 
oznacza minimalny czas niezbędny na przeprowadzenie 
konserwacji i napraw systemu. Urządzenia do gotowania i 
chłodzenia  makaronu z linii NEAEN PastaCook w całości 
wykonane są ze stali nierdzewnej AISI304 (na życzenie ze 
stali nierdzewnej AISI316L).
Urządzenia do gotowania i chłodzenia  makaronu z 
linii NEAEN PastaCook są dostępne z ogrzewaniem 
elektrycznym, parowym lub gazowym. Niezawodna 
izolacja zapewnia wysoką wydajność energetyczną i 
ochronę operatora urządzenia.

Szeroka gama dostępnych opcji 
pozwala klientowi wybrać najbardziej 
optymalną konfigurację pod 
względem kosztów i funkcjonalności. 
  Części stykające się z produktem są wykonane ze stali 
nierdzewnej AISI304 / AISI316L.
  Układ chłodzenia realizowany jest przy zastosowaniu 
płaszcza chłodzącego.
  Dostępny jest także podstawowe lub w pełni automatyczny 
system sterowania.



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


