
Food Processing Equipment

FRIGIDEIRA  
BASCULANTE MULTIFUNCIONAL 

NEAEN HotMix 
COM MISTURADOR



Aquecimento rápido e uniforme.  A Frigideira basculante 
NEAEN HotMix dispõe de um sistema de aquecimento elétrico ou 
a vapor. A conceção especial do módulo de aquecimento exclui a 
possibilidade de aquecimento não uniforme e assegura a máxima 
eficiência de aquecimento.

Tratamento de aquecimento uniforme e sem queimar. A 
Frigideira basculante NEAEN HotMix está equipada com um 
agitador de molas reforçado com raspadores de teflon, os 
quais limpam continuamente não só todo o fundo, mas também 
as paredes da panela, assegurando assim um resultado ideal 
independentemente do nível de enchimento de produto.

Exemplos de aplicação
Fritar, refogar, saltear vegetais, carne, peixe ou aves; coze compotas, molhos, xaropes, enquanto 
mexe continuamente, eliminando a possibilidade de queimar o produto ou aquecimento não 
uniforme.

Processos
 Refogar

 Cozer

 Ferver

 Secar

 Tostar

 Fritura profunda

 Fritura rasa



Modelo HotMix-100 HotMix-250

Volume, l 100 250
Aquecimento Vapor / electricidade

Descarga de produto
A Frigideira basculante multifuncional está equipada 
com um sistema de descarga de produto conveniente, 
auxiliado pela inclinação completa do tanque de 
operação.

Higiene
O corpo é produzido inteiramente em aço inoxidável 
AISI304 ou AISI16L. Toda a superfície da panela está 
acessível para limpeza e manutenção, sem zonas 
mortas.
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A EMPRESA EMA EUROPE POSSUI 
MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
NO DESENVOLVIMENTO, PROJETO 
E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS PARA O PROCESSAMENTO 
TÉRMICO DE ALIMENTOS. 
Nossa ampla variedade de equipamentos disponíveis 
comercialmente inclui fritadeiras e fornos de esteira contínua, 
fritadeiras em tambor, branqueadores por lote, branqueadores 
em tambor e com esteira, descongeladores, panelas de 
cozimento industriais atmosféricas e a vácuo, trocadores 
de calor de superfície raspada e diversos equipamentos 
auxiliares, como lavadoras, transportadoras, bombas, 
homogeneizadores e outros.

Nossa empresa oferece um ciclo completo de serviços, desde 
a concepção de projetos tecnológicos até a fabricação de 
equipamentos de qualquer nível de complexidade em nossa 
área de produção própria, localizada no coração da Europa. 
Oferecemos também a colocação do equipamento em 
funcionamento e mantemos os serviços em garantia e após o 
término desta através de nosso próprio centro de atendimento.

Tendo muita experiência na implantação prática de projetos nas 
áreas de processamento industrial de carnes, frutas, legumes 
e produtos semiacabados, entre outros, nossa empresa está 
pronta para oferecer aos clientes consultoria tecnológica, 
desenvolvimento do processo de produção de projetos, 
fabricação de equipamentos, supervisão de montagem, ativação 
de equipamento e serviços adicionais de manutenção.

info@neaen.com

Encontre o representante 
de vendas mais próximo  
na seção de contatos

http://neaen.com/pt-br/
informacoes-de-contacto


