
Food Processing Equipment

FRITADEIRAS DE ESTEIRAS CONTÍNUAS  

NEAEN EcoFry



A série de fritadeiras contínuos NEAEN EcoFry é a nova sensação no mercado de 
equipamentos de processamento de comida! 
A conceção desta peça de equipamento, 
desenvolvido pelos nossos engenheiros com 
base na atual experiência prática na produção 
e uso de fritadeiras transportadoras, assegura 
excelência na eficiência assim como amizade 
ambiental.
A série EcoFry de fritadeiras contínuas utiliza o rácio 
mínimo de óleo em todo a sistema em relação à 
performance, reduzindo assim significativamente 
os custos associados à substituição e eliminação 

de resíduos de óleo. O alto aproveitamento 
de óleo, a sua circulação intensiva e filtragem 
constante, proporcionam uma qualidade superior 
do produto frito, e a preservação de todas as 
suas propriedades nutricionais.
As fritadeiras contínuas NEAEN EcoFry utilizam o 
método de derramar óleo quente, o qual é ideal 
para fritar produtos de carne, peixe, vegetais 
e massa, lanches (de estrutura dura e frágil), 
panados ou não panados.

Exemplos de uso:
  Coxas de frango

  Hamburgers

  Anéis de beringela ou 
abobrinha

  Panadinhos

  Croutons

O derrame de óleo quente proporciona um desempenho de 
transferência de calor comparável ao método de imersão em óleo 
quente, é eficaz para fritar diferentes produtos, incluindo grandes 
pedaços de carne e peixe, para os quais a alta qualidade de fritura 
é imperativa. O óleo quente cria uma película em todos os lados de 
cada pedaço de produto; A sua circulação intensiva entre o produto e 
a fonte de calor mantem uma temperatura uniforme por toda a área da 
fritadeira transportadora. Para além disto a pelicula de óleo é criada na 
rede do transportador por baixo do produto. Devido ao tempo mínimo 
de trânsito de óleo desde a fonte de calor até ao produto, ele não 
tem tempo para sobreaquecer, e o óleo liberta a energia térmica no 
produto antes que o calor comece a degradar as suas propriedades. 

A alta taxa de transferência de calor 
proporciona a fritura como como se o 
produto estivesse constantemente a 
ser mexido em óleo quente.
Sob pedido, pode ser instalada uma 
secção única ou múltipla de rolagem do 
produto. A instalação única ou múltipla 
de viragem de produto também é uma 
opção disponível.



Óleo 
permanentemente 
puro – a garantia 
de um produto com 
alta qualidade de 
acabamento
O inteiro volume de óleo 
na fritadeira de esteira 
contínua NEAEN passa por 
constante filtragem. Partículas 
menores do produto são 
continuamente removidas 
por filtros multiestágios 
especiais de inox. O operador 
determina visualmente o 
grau de contaminação e a 
necessidade de limpeza 
do filtro, que é realizada 
enquanto o equipamento está 
em operação, ao passo que 
o óleo continua a ser filtrado 
através do segundo par de 
filtros.
A circulação intensa do 
óleo entre o trocador de 
calor, ou elementos de 
aquecimento, e o produto, 
junto com o controle preciso 
da temperatura, impedem o 
superaquecimento do óleo, 
para que suas propriedades 
úteis não sejam prejudicadas.

As características de projeto das fritadeiras 
de esteira contínua NEAEN EcoFry fazem 
a operação de fritura a altas temperaturas 
estável. Essas características incluem:
  O projeto do revestimento externo é forte e estável; portanto, 
durável.

  O motor de tração externo não sofre superaquecimento, que 
poderia causar deformação e vazamento de óleo da caixa de 
engrenagens.

  As tampas de fácil remoção proporcionam isolamento térmico 
e removem vapor e fumaça através do sistema de ventilação e 
filtros acoplados.

  Aplica-se vedação de labirinto para evitar o vazamento de 
gases de combustão.

  A segurança do operador é garantida por uma confiável camada 
isolada.

  Sua estrutura compensa dinamicamente a dilatação térmica do 
metal.

  A transmissão é montada no eixo de tração para compensar a 
dilatação da malha da esteira.



Largura da malha de transporte, milímetro 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
Comprimento da malha de transporte, milímetro 2000-10000
Aquecimento eletro, vapor, gás
Controle de temperatura sistema de controle de três níveis
filtragem de óleo filtro de aço inoxidável de duas fases
circulação de óleo sistema de circulação de oleo forçada contínua

Malha da esteira
A malha das esteiras utilizadas na 
fabricação das fritadeiras de transporte 
contínuo NEAEN é feita de aço 
inoxidável, muito higiênico e fácil de 
limpar. Você tem a opção de instalar 
uma “escova turbo” especial, para a 
contínua limpeza mecânica da esteira 
durante o processo de fritura.
Junto com a configuração da fritadeira, 
o cliente pode escolher o padrão de 
malha da esteira mais apropriado para 
seu produto.
As fritadeiras transportadoras contínuas 
EcoFry vem com aquecimento elétrico, 
a vapor ou a gás.
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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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