
Food Processing Equipment

PRZECHYLANY KOCIOŁ WARZELNY 
ATMOSFERYCZNY 

NEAEN STK 
DO GOTOWANIA/SMAŻENIA



Urządzenie przeznaczone jest do gotowania, smażenia, duszenia i 
mieszania lepkich, gęstych sosów, dżemów i im podobnych produktów.
Kocioł warzelny NEAEN STK łączy w sobie kompaktowe rozmiary i wygodną metodę wyładowania 
gęstych i lepkich produktów, a także pozwala na łatwy załadunek składników. 

System przechylania zbiornika roboczego aż do 12 stopni z napędem mechanicznym umożliwia 
znacznie łatwiejsze ładowanie składników oraz całkowite wyładowanie gotowego produktu bez 
jego pozostałości w zbiorniku.

Unikatowe cechy urządzenia
  Wykonane w całości ze stali nierdzewnej.
  Konstrukcja trójwarstwowa z grubą warstwą 
termoizolacyjną.
  Płaszcz zewnętrzny z wysokiej jakości polerowanej stali 
nierdzewnej spełniający wszystkie wymogi sanitarne.
  Wzmocniony napęd o dużej mocy.
  Wzmocnione mieszadło zamontowane na dnie zbiornika 
w dwóch miejscach. Rama mieszalnika ma złożoną 
konstrukcję z ukośnymi ostrzami zapewniającymi 
mieszanie całej objętości produktu. Gdy kocioł warzelny 
wykorzystywany jest do smażenia, mieszadło może 
zostać wyposażone w skrobaki do ciągłego oczyszczania 
ścian urządzenia.
  Brak obszarów niezmieszanych i miejsc trudnych do 
oczyszczenia, a także takich, w których mogą odkładać 
się pozostałości produktu.
  Intensywne ogrzewanie parą wodną pod ciśnieniem do 
4 atmosfer.
  System mechanicznego przechylania zbiornika roboczego 
pozwalający na całkowite i wygodne wyładowanie 
produktów lepkich, trudnych do wylania.
  Zawór wyładunkowy o dużej średnicy.
  Mocowanie pokrywy w pozycji otwartej.
  Zdalny panel sterowania dla wygody operatora, 
półautomatyczny system sterowania będący na 
wyposażeniu podstawowej wersji kotła warzelnego.
  Zbiornik roboczy może zostać przechylony za pomocą 
napędu mechanicznego i przekładni.
  Optymalna relacja pomiędzy wysokością kotła warzelnego 
i jego objętości w celu umożliwienia wygodnego 
załadunku składników. Ładowanie jest jeszcze łatwiejsze 
po przechyleniu kotła warzelnego w obszarze pokrywy 
załadowczej.

Opcje
  Wykorzystanie stali nierdzewnej klasy 
AISI 316L

  Automatyczny system sterowania

  Głowica systemu CIP na potrzeby 
czyszczenia

  Ogrzewanie elektryczne

  Ogrzewanie parowe o wysokim 
ciśnieniu pary do 8 atm.

  Mieszadło ze zgarniakami



Model STK-300 STK-600
Całkowita 
objętość, l 300 600

Ogrzewanie Para wodna



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


