
Food Processing Equipment

BLANSZOWNIK Z BĘBNEM ROTACYJNYM 

NEAEN RotABlANch



Blanszownik z bębnem rotacyjnym NEAEN RotaBlanch służy do 
blanszowania warzyw, owoców, roślin strączkowych, makaronów  
i owoców morza przed puszkowaniem lub zamrożeniem.
W przypadku niektórych wrażliwych produktów, 
blanszowanie może zastąpić gotowanie - w rzeczywistości 
może być ono czasami jedynym sposobem ich gotowania.

Blanszowanie pomaga zachować witaminy oraz pełne 
właściwości odżywcze produktu, a także zachować 
atrakcyjny wygląd i naturalny, świeży kolor.

Krótkotrwały kontakt z parą lub gorącą wodą pozwala na zlikwidowanie obecności 
bakterii i grzybów w produkcie, dzięki czemu stanie się on bezpieczniejszy dla 
konsumenta.
Zmiękczanie - blanszowane produkty wymagają mniej czasu na przygotowanie w 
postaci końcowej.
Dezaktywacja enzymów - Blanszowanie spowalnia lub zatrzymuje działanie 
enzymów, które mogą powodować pogorszenie koloru, smaku i aromatu produktu. 
Niektóre produkty uzyskują bardziej żywe barwy w trakcie blanszowania.
Częściowe usunięcie powietrza z produktu - przyczynia się do zwiększenia trwałości 
puszkowanego lub mrożonego produktu.
Zmniejsza to także łączną objętość produktu.
Częściowe usunięcie wody - ułatwia późniejsze zamrożenie produktu na linii 
produkcyjnej: owoców mrożonych przy wykorzystaniu technologii IQF, warzyw, 
roślin strączkowych i owoców morza.
Urządzenie NEAEN RotaBlanch jest przeznaczone do blanszowania warzyw, roślin 
strączkowych, owoców i owoców morza za pomocą wody lub pary wodnej, w trybie 
pracy ciągłej, zapewniając przy tym wysoką wydajność.

Procesy 
zachodzące 
w trakcie 
blanszowania:
  Dezynfekcja

  Zmiękczanie

  Dezaktywacja 
enzymów

  Częściowe usunięcie 
powietrza z produktu

  Częściowe usunięcie 
wody z produktu



Uniwersalność
Już w podstawowej wersji NEAEN 
RotaBlanch umożliwia zarówno 
blanszowanie parą wodną lub wodą, 
umożliwiając w ten sposób przetwarzanie 
szerokiej gamy produktów wykorzystując 
przy tym tylko pojedyncze urządzenie.

Korzyści
Uniwersalność - jedno urządzenie może być używane 
zarówno do blanszowania parą wodną, jak i  wodą. Czas 
blanszowania można modyfikować w szerokim zakresie 
poprzez zmianę kąta nachylenia bębna i prędkość jego 
obrotu, co pozwala na zmianę czasu blanszowania od 10 
do 15 razy. Możliwe jest także stosowanie zamrożonych 
produktów surowych.
Niezawodność - NEAEN RotaBlanch przeznaczony jest 
do intensywnej pracy w perspektywie długoterminowej. 
Urządzenie jest produkowane w naszym własnym zakładzie 
produkcyjnym na terenie Europy, z wysokiej jakości 
materiałów i elementów pochodzenia europejskiego.
Dobra wydajność - konstrukcja radialna eliminuje możliwość 
uszkodzenia wału. Urządzenie jest łatwe do utrzymania, 
cechuje się przy tym prostym dostępem do obszarów 
wewnętrznych.
Niski poziom wibracji i hałasu.

Blanszownik może być wyposażony w moduł tymczasowego 
rozmrażania pozwalający na stosowanie produktów 
zamrożonych przy wykorzystaniu technologii IQF.

Wysoka jakość produktu
Blanszowanie produktu realizowane jest 
poprzez ciągłe jego mieszanie wywołane 
rotacją komory roboczej, co zapewnia 
równomierne gotowanie ze wszystkich stron, 
dzięki czemu unika się zjawiska przywierania i 
sklejania produktu, na co szczególnie podatne 
są lepkie produkty spożywcze takie, jak ryż i 
makarony.

Równomierne dostarczenie produktu do 
komory blanszowania zapewniane jest za 
poprzez przenośnik podający. Produkt jest 
wyładowywany bez występowania “martwych 
stref”, dzięki zastosowaniu specjalnego 
urządzenia zaprojektowanego specjalnie pod 
kątem zapobiegania temu zjawisku.

W celu uzyskania szybkiego chłodzenia 
po zakończeniu blanszowania produkt jest 
doprowadzany do chłodnicy bębnowej lub 
przenośnikowej. W zależności od rodzaju 
produktu może on być chłodzony przy użyciu 
powietrza lub wody.



Pojemność użyteczna (produkt + woda), l, 20% napełnienia bębna
Średnica komory roboczej, mm / 
Długość komory roboczej, mm 800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 200
3000 300 470
4000 400 630 900
5000 500 790 1130 1770 2540 3140
6000 600 940 1360 2120 3050 3760
7000 700 1100 1590 2470 3560 4400
8000 800 1260 1810 2830 4070 5020
9000 1410 2030 3180 4580 5660
10000 1570 2260 3540 5080 3280

Rodzaj ogrzewania Bezpośredni wtrysk pary, podgrzewana płaszcz (pary, gazu, energii 
elektrycznej), w połączeniu

Materiał, stal nierdzewna AISI304 / AISI316L
Konstrukcja Jednowarstwowa, ocieplony, z płaszczem, z płaszczem + izolacja

Konstrukcja blanszownika z bębnem rotacyjnym NEAEN RotaBlanch
Blanszownik składa się z cylindrycznej, poziomej izolowanej termicznie komory, zamontowanej na solidnej 
ramie (zapewniającej niezawodność i stabilność całego urządzenia, nawet przy dużych jego rozmiarach), 
napędu, system dozowania pary i gorącej wody oraz systemu 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


