
Food Processing Equipment

PODCIŚNIENIOWY MIESZALNIK  
WARZELNO-EMULGUJĄCY 

ProfiCut



Podciśnieniowy mieszalnik warzelno-emulgujący ProfiCut jest uniwersalnym 
urządzeniem do przetwarzania i produkcji szerokiej gamy produktów takich, 
jak sery topione, sery białe, desery, kremy, pianki, zupy i sosy, żywność dla 
niemowląt, farsze, słodycze, ciasta, torty, mięso mielone, pasty orzechowe, 
marcepan i wiele innych. Wszystkie operacje poczynając od wsadu surowca do 
uzyskania gotowego produktu są realizowane kolejno w jednym urządzeniu.
Ładowanie surowców (masło, ser, mięso itp.) jest 
możliwe bez konieczności stosowania wstępnych 
sekcji rozdrabniających.

Mielenie, mieszanie i ogrzewanie jest 
realizowane w warunkach obniżonego ciśnienia 
tak, aby zapobiec utlenianiu produktu, obniżyć 
temperaturę jego przetwarzania, a tym samym 
zachować jego smak i zapach oraz nadać mu 
atrakcyjny wygląd.

Konstrukcja urządzenia ProfiCut obejmuje 
pojemnik roboczy zamocowany na ramie z 
obrotowymi podporami. Misa robocza jest 
wyposażony w płaszcz  grzewczy i chłodzący. 
Ogrzewanie produktu jest także  możliwe poprzez 
bezpośrednie doprowadzanie pary wodnej do 
produktu. Zintegrowana głowica  rozdrabniająca 
z nożami oraz bezpośrednim napędem od silnika 
(lub przekładni na żądanie) znajduje się w dolnej 
części pojemnika roboczego. Dostępny jest tryb 
niskiej prędkości obrotowej silnika mieszadła 
dla odwróconej pokrywy misy, który zapewnia 
delikatne mieszanie produktu i jednolitą 
wymianę energii cieplnej między ściankami 
pojemnika roboczego i produktem przy użyciu 
specjalnego typu skrobaków. Również akcesoria 
dla pokrywy obejmują m.in. lejek do dozowania 
(umożliwiający dodawanie suchych składników 
do produktu) oraz jednostkę podciśnieniiową do 
utrzymania wymaganego poziomu podciśnienia 
wewnątrz pojemnika.

Obrotowe mocowanie pozwala ustawić misę 
w pozycji roboczej na potrzeby najbardziej 
wygodnego załadunku standardowych 
kontenerów. Rozładunek produktu odbywa się 
przez zawór upustowy albo przez obrót misy o 90°.



Korzyści
  Uniwersalność - Wszystkie operacje 
przeprowadzane są kolejno w ramach 
jednego urządzenia, bez konieczności 
przepompowywania produktu celem 
dalszego przetwarzania. Uniwersalne 
urzadzenie warzelnicze ProfiCut 
zastępuje młynek, mieszalnik, emulgator, 
topnik, pasteryzator, itp.

  Kompaktowość.

  Higieniczność.

  Najniższy możliwy koszt energetyczny 
wytworzenia pojedynczej partii produktu.

  Niezmiennie wysoka jakość jednorodnej 
mieszaniny dla każdej kolejnej partii 
produktu.

  Łatwość wyładowywania produktu, 
włącznie z całymi blokami.

  Produkt może zostać w pełni wyładowany 
z urządzenia poprzez przechylenie misy 
lub zawór upustowy.

  Konstrukcja zgodna z wymogami 
sanitarnymi, wymaganiami, łatwe 
czyszczenie i konserwacja.

Mieszanie, szlifowanie 
mechaniczne oraz kawitacja
Produkt wewnątrz zbiornika roboczego przechodzi 
wielokierunkowe oddziaływanie ze strony elementów 
roboczych.
Wolnoobrotowy mieszalnik promieniowy porusza 
się wstecz w kierunku dolnej części głowicy 
tnącej, delikatnie mieszając produkt i zapewniając 
maksymalny przepływ energii cieplnej od ścian 
pojemnika. Specjalny kształt boków pojemnika, noży 
głowicy tnącej oraz ich kąt nachylenia zapewnia 
intensywne mieszanie pionowe oraz wymuszony 
obieg produktu. Ostrza noży przechodząc przez 
masę produktu z dużą prędkością pozostawiają 
w nim puste obszary wskutek zjawiska kawitacji, 
a więc produkt rozdrabniany jest jeszcze bardziej 
wykorzystując efekt kawitacji.



Model ProfiCut-50 ProfiCut-150 ProfiCut-300 ProfiCut-420 ProfiCut-700
Całkowita objętość, l 48 150 300 420 700
Objętość robocza, l 40 130 250 350 600
Prędkość obracania wirnika, rpm 0-3000 (nastawna)
Prędkość obracania mieszadła, 
rpm 0-35 (nastawna)

Moc napędu wirnika, kW 7.5 22 30 37 45
Moc napędu mieszadła, kW 0.75 1.8 2.2 2.2 3
Temperatura ogrzewania 
produktu, °С 110

Ciśnienie w zbiorniku roboczym, 
Mpa -0,04…+0,1

Wielkość cząstek substancji 
stałej po homogenizacji nie 
więcej, um

4

Temperatura pary dostarczanej 
do płaszcza, °С 140

Ciśnienie pary doprowadzana 
do płaszcza, Mpa 0.3

Konsumpcja pary dostarczana 
do płaszcza, kg / h 20 60 80 100 120



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


