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FRIGIDEIRA BASCULANTE A VAPOR 

NEAEN ProfyBrAtt 



Conceção
A superfície de trabalho da frigideira 
basculante NEAEN ProfyBratt é 
um permutador de calor que está 
conectado com uma fonte de vapor 
externa com uma pressão de trabalho 
de até 10 bar.

A conceção especial da superfície 
de trabalho assegura uma alta 
intensidade de aquecimento e 
distribuição de calor uniforme ao 
longo de toda a superfície.

A frigideira basculante tem uma 
conceção compacta. A descarga de 
produto é levada a cabo pela inclinação 
mecânica (por engrenagem) através 
uma saída de descarga em forma de 
V. É Possível a inclinação até uma 
posição completamente vertical.

A frigideira basculante industrial 
é equipada com um sensor de 
temperatura integrado. A intensidade 
do fornecimento de vapor é ajustada 
manualmente. O ato de ligar e 
desligar o fornecimento de vapor é 
levado a cabo com base nos dados 
do sensor de temperatura. 

Para resfriamento rápido do produto 
pronto, pode ser injetada água fria na 
camisa.

Destinada ao tratamento de calor de uma vasta gama de produtos 
vegetais e de carne em lote e com a possibilidade de resfriamento 
rápido subsequente.

Exemplos de aplicação
  Assar, estufar, saltear carne, peixe 
ou aves

  Cozedura de compotas, molhos, 
xaropes

Processos
  Estufar

  Cozer

  Evaporação

  Secagem

  Assar 

  Fritura por imersão 

  Fritura superficial



Vantagens
  Fiável, fácil de 
usar e de manter.

  Alta intensidade 
dos processos 
de aquecimento 
e resfriamento. 
Aquecimento 
uniforme de toda 
a superfície de 
trabalho.

  Alto nível de 
higiene, sem 
pontos de acesso 
difícil onde o 
produto se poderia 
aglomerar.

  Produzida 
inteiramente na 
União Europeia, 
com o uso de 
materiais e 
componentes 
feitos na Europa.

Modelo ProfyBratt-100 ProfyBratt-300
Volume total, l 100 300
Aquecimento (conexão com a 
fonte de aquecimento externa)

Vapor ou óleo térmico, pressão  
de até 10 bar
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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
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