
Food Processing Equipment

SMAŻALNIK PODCIŚNIENIOWY 

NEAEN VF 
DO SMAŻENIA W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU  

DO PRODUKCJI LABORATORYJNEJ I LIMITOWANEJ.



Smażalnik podciśnieniowy NEAEN VF do smażenia w głębokim tłuszczu jest 
przeznaczony do smażenia wsadowego warzyw, owoców, owoców morza, 
słodyczy i wyrobów cukierniczych, a także mięsa i produktów rybnych.

W porównaniu do 
zwykłego smażenia 
atmosferycznego 
smażenie 
podciśnieniowe oferuje 
istotne  korzyści.
Odparowanie wody w warunkach 
obniżonego ciśnienia odbywa się w 
niższych temperaturach, co oznacza 
niższe zużycie energii.

Jakość wytwarzanych produktów jest 
wyższa dzięki mniejszej zawartości 
tłuszczu i akrylamidu. Produkty mogą 
być smażone w temperaturze niższej niż 
120° C, czyli temperaturze granicznej, 
przy której rozpoczyna się tworzenie 
akryloamidu.

Temperatura smażenia, jak również stopień 
podciśnienia mogą być regulowane 
w zależności od wymagań względem 
produktu, takich jak oczekiwany wygląd, 
twardość i zawartość tłuszczu.

Smażenie produktów o dużej zawartości 
cukru bez jego karmelizacji. Smażalnik 
podciśnieniowy umożliwia przetwarzanie 
niskiej jakości ziemniaków, które 
zawierają wysoką ilość skrobi i nie mogą 
być smażone w zwykłych frytownicach 
atmosferycznych. Możliwe jest również 
wytwarzanie atrakcyjnie wyglądających 
chipsów owocowych z owoców o dużej 
zawartości cukru (bez ich zbrązowienia). 

Niska temperatura pracy pozwala 
utrzymać świeżość oleju przez dłuższy 
czas i nie pozwolić na jego zjełczenie.

Urządzenie zużywa mniej oleju 
w porównaniu do smażalników 
atmosferycznych.

Smażalnik podciśnieniowy NEAEN VF 
składa się z następujących elementów:
  Komora do smażenia podciśnieniowego.

  System podgrzewania oleju.

  Kolektor podciśnieniowy do przechowywania i wymuszania 
chłodzenia oleju.

  System podciśnieniowy do usuwania oleju z produktu.

  System generowania  podciśnienia.

  Układ obiegu i filtrowania oleju.

  Zintegrowane ogrzewanie elektryczne o niskiej inercji. 

  Wielostrefowa regulacja temperatury z automatycznym 
termoregulatorem. 

  Zintegrowany wymiennik ciepła do chłodzenia oleju.

  Zestaw zawiera dodatkowy koszyk siatkowy.

W zależności od potrzeb i możliwości finansowych klienta, 
smażalniki podciśnieniowe mogą zostać wyposażone w 
różne systemy sterowania.

Sterowanie ręczne. Ręczny system przełączania zaworów.

Sterowanie półautomatyczne. Przełączanie wszystkich 
zaworów wykonywane przez system zarządzany z pulpitu 
operatora. 

W pełni automatyczny system sterowania oparty na 
sterowniku przemysłowym. Cykl smażenia jest całkowicie 
automatyczny, sterowanie realizowane jest na podstawie 
wybranego programu.



Zalety smażalnika 
podciśnieniowego NEAEN VF
  Ekonomiczny - oszczędza znaczne 
ilości oleju oraz energii.

  Możliwość korzystania z niskiej jakości 
produktów, które nie pozwalają na 
uzyskanie akceptowalnej jakości po 
przetwarzaniu w postaci smażenia 
atmosferycznego.

  Przyjazny dla środowiska - wysokiej 
jakości gotowe produkty o niskiej 
zawartości tłuszczu i minimalnej 
zawartości akryloamidu.

  Unikalny system usuwania oleju po 
zakończeniu cyklu smażenia.

  Łatwy w użyciu

  Wytrzymała konstrukcja

  Obszary zastosowania: zdrowe 
przekąski z owoców i warzyw, 
półprodukty z mięsa i ryb, różne rodzaje 
produktów suszonych lub mrożonych, 
słodycze.

Model VF-30
Pojemność, kg / h, dosuw up to 100*
* zależy od produktu i trybu przetwarzania



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


