
Food Processing Equipment

PRZEMYSŁOWY SMAŻALNIK ŁOPATKOWY 

NEAEN SNAckPro 
DO PRACY CIĄGŁEJ



Przemysłowe smażalniki NEAEN SnackPro do pracy ciągłej zostały 
specjalnie zaprojektowane do smażenia produktów o niewielkich 
rozmiarach i suchych produktów sypkich, które mają (lub uzyskują 
w trakcie procesu smażenia) mniejszą gęstość w porównaniu do oleju 
i mogą w ten sposób unosić się na jego powierzchni.

Przykładowe zastosowania
  chipsy
  kawałki warzyw
  produkty z ciasta 
  niektóre rodzaje pączków
  przekąski
  klopsiki mięsne

Metoda smażenia
Produkty są smażone przez całkowite zanurzenie w 
gorącym oleju. Smażalniki SnackPro do pracy ciągłej 
nie mają przenośnika siatkowego do transportowania 
produktu. Produkt przenoszony jest za pośrednictwem 
przepływu pompowanego oleju, a także za pomocą 
łopatek, który nie tylko transportują produkt do 
strefy wyładowczej, ale także dokładnie mieszają go 
zapewniając równomierną obróbkę cieplną.
Rozładowanie produktu przeprowadza się za pomocą 
przenośnika wyładunkowego. Czas, w którym dany 
produkt pozostaje w strefie smażenia (czas smażenia) 
zależy od prędkości ruchu tego przenośnika 
wyładowczego.

Zalety
  Wysoka wydajność.
  Dokładne utrzymywanie zadanej 
temperatury: produkt smażony jest 
równomiernie, a olej nie ulega jełczeniu 
z powodu lokalnego przegrzania.

  Urządzenie jest łatwe w obsłudze i 
utrzymaniu.

  Podwójny system filtracji oleju, który 
wydłuża okres jego trwałości i zwiększa 
jakość smażonych produktów.

  Niezawodność i bezpieczeństwo.
  Minimalne zużycie oleju w swojej klasie.
  Urządzenie w całości wyprodukowano w 
Unii Europejskiej.



Unikatowe cechy konstrukcyjne
Przemysłowe smażalniki NEAEN SnackPro do pracy ciągłej 
są wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy AISI304 
(na życzenie AISI 316L) dla przemysłu spożywczego, 
a ich powierzchnia jest całkowicie izolowana cieplnie i 
wypolerowana.
Strefa smażenia jest typu pływającego. Nie jest ona 
sztywno zamocowana na ramie urządzenia, co pozwala na 
kompensowanie rozszerzalności termicznej.
Innowacyjne rozwiązanie zostało zastosowane dla 
systemu wylotowego pary wodnej i dymu obejmującego 
dwa stałe punkty - po jednym na początku i końcu strefy 
roboczej, co umożliwia zainstalowanie stałego systemu 
wentylacji. Wzmocnione zabezpieczeniami pokrywy zostały 
zaprojektowane z myślą o łatwym otwarciu.
Łopatki popychające produkt wykonane są w całości ze 
stali nierdzewnej, mają specjalną konstrukcję i kształt 
minimalizujący przyleganie do nich produktu. Każdy z 
rotorów dysponuje niezawodnym napędem, a przenośnik 
wyładunkowy jest wyposażony we własny napęd. Każdy 
rząd łopatek może zostać łatwo zdemontowany, niezależnie 
od pozostałych.
Smażalniki NEAEN SnackPro są wyposażone w niezawodne 
podpory o regulowanej wysokości.

Bezpieczeństwo
Smażalniki NEAEN SnackPro do 
pracy ciągłej wyposażone są w 
kilka poziomów ochrony przed 
przegrzaniem. Nieprzerwany, 
intensywny obieg oleju eliminuje 
możliwość miejscowego przegrzania 
produktu i gwarantuje, że zadana 
temperatura będzie utrzymywana 
przez całą objętość oleju w układzie.
Wydajny ciągły przepływ oleju 
realizowany jest za pomocą 
specjalnej pompy zanurzeniowej 
do cieczy o wysokiej temperaturze. 
Pompa nie ma uszczelek, 
co zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa i odporności na 
zużycie. Kolejną unikatową cechą 
zastosowanej pompy jest możliwość 
pracy przez krótką chwilę na sucho 
w przypadku braku oleju w układzie.



Szerokość wanny smażenia, mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
Długość wanny smażenia, 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


