
Food Processing Equipment

NEAEN HotMix 
PATELNIA UCHYLNA Z MIESZADŁEM



Szybkie i równomierne ogrzanie produktów. Patelnia uchylna z 
mieszadłem, z funkcją duszenia oraz ciągłego mieszania NEAEN HotMix 
została wyposażona w parowy oraz elektryczny system ogrzewania 
produktów. Specjalna konstrukcja modułu grzewczego wyklucza 
możliwość nierównomiernego nagrzewania i zapewnia maksymalną 
wydajność cieplną.

Brak przypaleń oraz nierównomiernego ogrzania produktów. Patelnia 
uchylna z mieszadłem, z funkcją duszenia oraz ciągłego mieszania 
NEAEN HotMix została wyposażona w wzmocniony system zwilżania z 
teflonowymi skrobakami, które nie tylko ciągle czyszczą spód urządzenia, 
ale również jego ścianki, aby zapewnić maksymalną wydajność rondla. 

Example applications
Frying, braising, sautéing of vegetables, meat, fish or poultry; cooking jams, sauces, syrups, while 
continuously stirring, eliminating the possibility of burning or uneven heating.

Procesy 
przetwórcze
  smażenie

  gotowanie 

  suszenie

  pieczenia

  smażenie w głębokim 
tłuszczu

  krótkiego smażenia 
(np.steaków)



Model HotMix-100 HotMix-250
Tom, litry 100 250
Ogrzewanie parowa / prąd

Wyjmowanie produktu
Patelnia uchylna z mieszadłem, z funkcją duszenia oraz 
ciągłego mieszania NEAEN HotMix została wyposażona 
w wygodny system wyjmowania produktu, wspomaganą 
przez całkowite przechylenie zbiornika roboczego 
– dzięki temu użytkownik ma pewość, iż wyroby 
produkowane w rondlu łatwo z niego wyjąć.

Higiena. 
Urządzenie jest produkowane w całości ze stali 
szlachetnej AISI304 lub AISI316L typu. Cała powierzchnia 
rondla jest przystosowana do czyszczenia i konserwacji.  
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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


