
Food Processing Equipment

UNIWERSALNY WSADOWY KOCIOŁ WARZELNY

NEAEN UNicook



Uniwersalny wsadowy kocioł warzelny NEAEN Unicook to skuteczne 
i niedrogie rozwiązanie dla potrzeb wytwarzania różnych produktów 
spożywczych, oferujące minimalne koszty eksploatacyjne i łatwą 
eksploatację.
Kocioł warzelny NEAEN Unicook jest przeznaczony 
do gotowania w warunkach ciśnienia 
atmosferycznego szerokiej gamy produktów 
płynnych i półpłynnych o niskiej do umiarkowanej 
lepkości, zawierających cząstki stałe, jak np.:
  dżemy, konfitury i marmolady,
  zupy i półprodukty,
  sosy mięsne, dressingi, dipy,
  i im podobne.

Jeśli musisz gotować produkt w niskich temperaturach w celu zachowania 
lepszego wyglądu i właściwości odżywczych produktu, a także mieć 
możliwość dodawania wrażliwych na ciepło składników ciepła, zalecane jest 
stosowanie uniwersalnych podciśnieniowych kotłów warzelnych Unicook-V.

Standardowa oferta obejmuje następujące objętości pojemnika do 
gotowania: 100, 250, 500, 1000, 1500 i 2000 litrów.

Konstrukcja kotła warzelnego UniCook składa się z izolowanego termicznie 
pojemnika cylindrycznego, systemu grzewczego i niskiej prędkości 
mieszadła z napędem górnym  (wyposażonym w skrobaki teflonowe lub nie). 
Pokrywa otwiera się w 1/3 pozwalając na wygodne ładowanie składników. 
System sterowania w wersji podstawowej włącza i wyłącza mieszadło,  
wykonuje także cyfrową kontrolę temperatury.



Model Unicook- 
100

Unicook - 
250

Unicook - 
500

Unicook - 
1000

Unicook - 
1500

Unicook - 
2000

Całkowita objętość, l 100 250 500 1000 1500 2000
Ogrzewanie Prąd, para wodna, gaz Para wodna
Materiał AISI304/AISI316L



Opcje
  Regulowana prędkość mieszadła.

  Skrobaki teflonowe do ciągłego oczyszczania ścian urządzenia 
(jeżeli produkt jest podatny na przywieranie).

  Bezpośrednia iniekcja pary.

  Mikser parowy (idealny do gotowania produktów na bazie soi).

Zintegrowany homogenizator pozwalający na wytworzenie 
jednorodnej masy cząstek o wielkości 3 mikronów. Jeśli jest to 
konieczne, można dodać składniki stałe do homogenizowanej 
masy, które są ładowane do pojemnika po zakończeniu procesu 
homogenizacji. Produkt poddaje się następnie dokładnemu 
mieszaniu się i rozładowuje za pomocą pompy.

  Odmiana podciśnieniowa - NEAEN Unicook-V

Realizowane zadania
Jednolite i szybkie ogrzewanie przy jednoczesnej ścisłej 
kontroli temperatury. Bardzo wydajny system dystrybucji ciepła 
podgrzewa produkt szybko i przy minimalnej tylko bezwładności 
cieplnej, co pozwala znacznie ograniczyć zużycie energii.

Dokładne wymieszanie pozwalające na szybkie osiągnięcie 
jednorodnej struktury. Specjalny kształt mieszadła skutecznie 
rozprowadza stałe cząstki w produkcie, ale zarazem nie 
powoduje ich uszkodzenia. Dżemy, sosy, zupy i posiłki gotowe 
przetwarzane w kotle warzelnym Unicook cechują się w pełni  
jednorodną strukturą i atrakcyjnym wyglądem.

Skuteczne rozpuszczanie cukrów i innych składników. 
Urządzenie zapewnia uzyskanie jednorodnego rozprowadzenia 
nawet małej ilości dodatków.

Korzyści
  Uniwersalność

  Niski koszt zakupu

  Niski koszt eksploatacji

  Łatwość obsługi

  Niskie zużycie energii w 
porównaniu z podobnymi 
modelami

  Szeroki zakres opcji 
dla każdego rodzaju 
gotowania

  Wysoka jakość wykonania 
przy użyciu materiałów 
oraz komponentów 
najwyższej jakości

  Łatwa integracja z już 
istniejącym procesem 
produkcyjnym

  Łatwe dodawanie 
wszelkiego osprzętu 
dodatkowego w celu 
przygotowania surowca, 
pasteryzacji lub 
sterylizacji, dawkowania 
itp.



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


