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Linia nEaEn 
DO SMAŻENIA KRAKERSÓW I PRZEKĄSEK  

W TRYBIE CIĄGŁYM 



Linia NEAEN do smażenia krakersów i przekąsek przeznaczona 
jest do produkcji smażonych krakersów i inne przekąsek w trybie 
ciągłym. Smażenie w oleju daje produktom bogaty smak i aromat 
oraz dłuższą żywotność w porównaniu z przekąskami opiekanymi 
w gorącym powietrzu.
Do wytwarzania krakersów stosuje się specjalne 
chleby o wysokiej gęstości. Aby zwiększyć 
opłacalność produkcji krakersów, wskazane jest 
negocjowanie dostaw odpowiednich surowców z 
najbliższą piekarnią.

Smażenia krakersów (zależnie od ich 
rodzaju) dokonuje się przez zanurzanie ich w 
oleju lub polewanie nim przy użyciu urządzeń 
MasterFry, SnackPro lub EcoFry w trybie pracy 
ciągłej. Orzechy oraz podobne produkty smażone 
są w smażalniku z bębnem obrotowym.

Jednolite podawania produktu do smażalnika 
przeprowadza się za pomocą przenośnika 
doprowadzającego, jeśli zachodzi taka 
konieczność wykorzystuje się w tym procesie 
także rozrzutniki wibracyjne.

Po usmażeniu nadmiar oleju usuwany jest przez 
energiczny nadmuch zimnego powietrza na 
produkt, a następnie przenośnik chłodzącego 
schładza produkt do wymaganej temperatury. Sól 
i przyprawy, w zależności od rodzaju produktu, 
dodaje się do bębna lub poprzez podajnik 
przypraw. 



Sprzęt wykonany jest w całości z pochodzącej z Europy 
stali nierdzewnej. Wysoka jakość produkcji zmniejsza 
czas wymagany na konserwację i naprawy urządzenia, 
a także zapewnia szybki zwrot poniesionej inwestycji.

Linia jest w pełni zautomatyzowana, wymaga niewielkiej 
tylko przestrzeni i minimum mocy ze względu na wysoką 
wydajność systemu ogrzewania i dystrybucji ciepła. 
Smażalnik jest dostępny z ogrzewaniem elektrycznym, 
parowym lub gazowym. Każde urządzenie konstruowane 
jest indywidualnie, dostępną pojemność wyznacza się 
w zależności od typu produktu, temperatury smażenia 
i oczekiwanej wydajności. Zapewnia to klientowi 
skuteczne dopasowanie oferowanego urządzenia 
do jego wymagań, bez przepłacania za nadmierną 
wielkość lub pojemność cieplną, jeśli nie są one 
rzeczywiście potrzebne.

Oszacowana pojemność tej linii do smażenia jest 
określana na podstawie rozmiaru obszaru smażenia, 
gęstości produktu na przenośniku taśmowym oraz 
wymaganego czasu smażenia.

Urządzenie zawiera dodatkowe wyposażenie 
produkcyjne niezbędne do wytworzenia 

gotowego produktu.
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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


