
Food Processing Equipment

O NEAEN fAcA dE Ar - 
UM SISTEMA PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE ÁGUA  

OU ÓLEO E ARREFECIMENTO PRELIMINAR



O NEAEN faca de ar é concebido para a remoção de excesso de óleo ou 
água, pequenas partículas de produto e fécula, e para pré-arrefecimento 
depois de cozer, fritar ou assar, produtos vegetais, de carne e peixe, 
frutos do mar, frutos e outros alimentos, panados e não panados.

Exemplos de 
aplicação
  Panadinhos
  Bolachas e batatas 
fritas

  Rissóis de carne
  Frutos secos 
descascados

  … outros

A remoção do excesso de água ou de óleo é efetuada através do 
método de aplicação de um fluxo de ar frio intenso por um ventilador. 
Simultaneamente com a remoção de água ou óleo, o produto é 
parcialmente arrefecido; para um arrefecimento mais intenso, recomenda-
se o uso de um transportador com arrefecimento a ar. Para se tornar mais 
compacto e fácil de usar o faca de ar é normalmente instalado na zona 
de alimentação do transportador de arrefecimento.
O Pré-arrefecimento reduz os custos de energia envolvidos no 
arrefecimento final ou congelamento
A largura da zona de sopro, é determinada pela largura do fritador, 
branqueador ou cozedor.

Benefícios:
  Um produto final puro, sem migalhas, 
féculas ou excesso de óleo e água

  Redução do custo do arrefecimento final 
ou congelamento

  O custo mínimo de operação e 
manutenção de equipamento



Food Processing Equipment

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
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