
Food Processing Equipment

SZYBKOWAR /  
KOCIOŁ WARZELNY CIŚNIENIOWY 

NEAEN PrEStEAm



Kocioł warzelny ciśnieniowy NEAEN PreSteam jest przeznaczone do 
wysokowydajnej obróbki termicznej różnych produktów spożywczych, w 
temperaturze do 125 ° C oraz przy ciśnieniu do 1,3 barów.
Szybkowar NEAEN PreSteam idealnie nadaje się do gotowania i duszenia mięsa, warzyw, roślin strączkowych 
oraz różnego rodzaju kasz. Gotowy produkt ma zachowane w maksymalnym stopniu swoją zawartość 
witamin i minerałów oraz jego wartości odżywcze. Dzięki znacznemu skróceniu czasu gotowania, produkty 
zachowują swój atrakcyjny wygląd, a jednocześnie będą miały ulepszony smak i zapach.

Gotując z użyciem zamrożonych produktów, ich struktura zostanie częściowo przywrócona (w odniesieniu 
do świeżego produktu) podczas gotowania ciśnieniowego.

Podczas gotowania ciśnieniowego, należy dodać mniej przypraw oraz sztucznych środków smakowo-
zapachowych, gdyż , z jednej strony, są one lepiej absorbowane przez produkt, a z drugiej strony, ponieważ 
produkt nie traci swojego naturalnego smaku i zapachu.

System grzewczy
W podstawowej wersji 
szybkowaruPreSteam, 
ogrzewanie jest zapewnione 
przez bezpośredni strumień 
wody pod ciśnieniem (do 
5 barów) skierowanych do 
środka urządzenia.

Opcjonalnie, możliwe 
jest przeprowadzenie 
ogrzewania pary (przy 
ciśnieniu do 12 barów) w 
płaszczu grzewczym.

Ogrzewanie elektryczne. 
Jeśli potrzebne jest 
ogrzewanie elektryczne, 
jest ono zapewnione dzięki 
wbudowanym cewkom 
grzejnym znajdującym 
się w dolnej części 
warnika ciśnieniowego. 
Ten sposób ogrzewania 
można zastosować tylko w 
przypadku produktów, które 
przyrządzane są w koszu. 
W tym przypadku, objętość 
robocza szybkowaru 
będzie mniejsza niż przy 
ogrzewaniu parowym. 

 Czas gotowania zmniejszony o 30-80% w zależności od rodzaju 
gotowanego produktu

  Duża część witamin, minerałów oraz substancji odżywczych produktu 
jest zachowana pomimo gotowania, a także smak, kolor i naturalny 
wygląd przygotowanych potraw 

  Znaczne zmniejszenie ilości energii potrzebnej do przygotowania 
pojedynczej partii produktu

  Bezpieczeństwo: potrójny system kontroli ciśnienia

  Możliwość gotowania produktów zarówno w specjalnym koszu, jak i 
bezpośrednio w komorze gotowania pod ciśnieniem (wyłącznie podczas 
ogrzewania parowego)



Model PreSteam-1 PreSteam-2 PreSteam-3
Średnica, mm, ok 550 750 1150
Ilość koszyków 1 2 2 1 2 3
Wielkość kosza, średnica * wysokość, mm 550 * 400 750 * 570 1150 * 500
Objętość robocza ogrzewanie parowe, 
gotowanie bez kosza * 120 240 700 700 1400 2100

Objętość robocza, ogrzewanie parowe, 
gotowanie w koszu * 110 220 680 600 1200 1800

Objętość robocza, ogrzewanie elektryczne, 
gotowanie w koszu * 95 190 500 500 1000 1500

Ogrzewanie Bezpośredni wtrysk pary, cewki elektryczne, podgrzewani 
płaszcz

* Przykładowe dane
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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


