
Food Processing Equipment

SMAŻALNIK 

Profifry 
NA GŁĘBOKIM TŁUSZCZU DO PRACY  

CIĄGŁEJ Z PRZENOŚNIKIEM



Smażalniki ProfiFry na głębokim tłuszczu do pracy ciągłej z przenośnikiem  
są niezawodnym i uniwersalnym rozwiązaniem do smażenia o wysokiej  
wydajności szerokiej gamy produktów poprzez zanurzenie ich w gorącym oleju.
Urządzenia te są łatwe w obsłudze i utrzymaniu, zapewniają minimalne zużycie oleju i ciągłe jego filtrowanie, a także 
delikatny proces przetwarzania produktów - wszystkie te cechy sprawiają, że smażalniki ProfiFry na głębokim tłuszczu 
są idealnym rozwiązaniem na potrzeby przemysłowego smażenia.

Smażalniki ProfiFry na głębokim tłuszczu do pracy ciągłej wykorzystują metodę zanurzania  produktu w oleju na 
regulowaną głębokość, są więc idealne na potrzeby smażenia mięsa, ryb i warzyw, jak również produktów wykonanych 
z ciasta, przekąsek, produktów o twardej lub kruchej strukturze i z panierką lub bez niej.

Przykładowe zastosowania
  Frytki

  Nóżki kurczaka

  Hamburgery

  Klopsiki mięsne

  Orzechy i nasiona

  Krążki bakłażana i cukinii

  Pączki

  Nuggetsy

  Grzanki

  Inne produkty

Metoda smażenia
W przypadku smażalników ProfiFry na głębokim tłuszczu do pracy ciągłej 
produkty smażone są poprzez zanurzenie w gorącym oleju i przemieszczanie 
przez kąpiel w oleju smażącym na pojedynczej taśmie przenośnika.

Wyróżniającą cechą smażalników ProfiFry na głębokim tłuszczu do pracy 
ciągłej jest możliwość regulacji poziomu zanurzenia podajnika taśmowego 
w oleju. Precyzja regulacji głębokości wynosi 0,1 mm, co pozwala na 
smażenie produktów o różnej wysokości w tym samym urządzeniu. W 
wersji podstawowej głębokość zanurzenia regulowana jest w zakresie od 0 
do 150 mm. Produkt poruszający się na taśmie przenośnika nie pływa i jest 
całkowicie zanurzona w oleju aż do wymaganego poziomu.

Regulacja głębokości zanurzenia odbywa się płynnie i trwa zaledwie 
kilka minut, co pozwala na przełączanie się na smażenie innego rodzaju 
produktów bez zbędnego marnowania czasu.

Możliwość specjalnego smażenia z funkcjonalnością obracania 
produktu: regulacja poziomu zanurzenia produktu w oleju 
umożliwia smażenie tylko jego dolnej części wyrobu (np kotletów 
z mięsa mielonego), po czym produkt jest obracany za pomocą 
specjalnego mechanizmu i smażony z drugiej strony. Ten sposób 
smażenia pozwala na uzyskanie produktu o właściwościach 
zbliżonych do wyrobów domowych, co jest niemożliwe w 
większości innych modeli smażalników przemysłowych w 
głębokim tłuszczu.

Czas smażenia jest regulowana przez zmianę prędkości 
przesuwu przenośnika.



Higieniczność i 
łatwe procedury 
konserwacyjne
Smażalniki ProfiFry z podajnikiem 
są łatwe w demontażu. Przenośnik 
może zostać całkowicie  bez 
większego wysiłku uniesiony, 
co minimalizuje czas niezbędny 
na konserwację i czyszczenie 
urządzenia.

Ogrzewane, cyrkulacja  
i filtrowanie oleju
Gorący olej poddawany jest 
intensywnej cyrkulacji pomiędzy 
systemem grzewczym i produktem, 
przepływ oleju skierowany jest do 
środka. Olej w szybkim tempie 
przekazuje swoją energię cieplną do 
produktu, co zapewnia równomierny 
stopień rozprowadzenia ciepła, 
podczas gdy produkt na bieżąco 
mieszany jest w gorącym oleju.
Olej ten jest nieprzerwanie 
filtrowany za pomocą filtrów ze 
stali nierdzewnej z wymiennymi 
nierdzewnymi kartridżami.
Smażalniki ProfiFry z podajnikami 
do pracy ciągłej mogą zostać 
wyposażone w elektryczny, parowy 
lub gazowy system ogrzewania.

Zalety
  Uniwersalne zastosowanie, szybkie przełączanie pomiędzy 
trybami smażenia dla różnych rodzajów produktów, możliwość 
korzystania ze specjalnych trybów smażenia.

  Łatwe czyszczenie i konserwacja, przenośnik może zostać 
łatwo zdemontowany, co gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich 
wewnętrznych obszarów smażalnika.

  Minimalna ilość oleju w systemie, filtrowanie oleju na bieżąco, 
wysoki współczynnik wymiany oleju - w większości przypadków 
nie ma potrzeby wymiany oleju ze względu na jego zjełczenie, 
wystarczy jedynie uzupełnianie urządzenia świeżym olejem.

  Wysoka wydajność i możliwości produkcyjne na małej powierzchni.

  Wyprodukowano z zachowaniem najwyższych standardów 
jakości przy użyciu materiałów i komponentów pochodzenia 
europejskiego.

  Możliwość dostarczenia dodatkowych modułów do załadunku i 
wyładunku produktu, a także późniejszego chłodzenia i usuwania 
z niego nadmiaru oleju.



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



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


