
Food Processing Equipment

O MISTURADOR PARA EMULSIFICAÇÃO  
E COZIMENTO A VÁCUO 

Proficut



O misturador para emulsificação e cozimento a vácuo ProfiCut é um sistema 
universal para a fabricação de uma ampla variedade de produtos, tais como queijo 
processado, queijo cottage, sobremesas, cremes, mousses, sopas e molhos, comida de 
bebê, caldo de carne, recheios, doces, massas, tortas, carne moída, pastas de nozes, 
marzipan e muitos outros. Todas as operações, desde a alimentação da matéria-prima 
até o produto finalizado, são realizadas sequencialmente numa única máquina.
É possível carregar as matérias-primas 
(manteiga, queijo, carne, etc.) sem fracioná-
las previamente.

Os processos de trituração, mistura e 
aquecimento são realizados sob vácuo para 
evitar oxidação e reduzir a temperatura de 
processamento do produto, retendo assim 
seu sabor e aroma, e dando a ele uma 
aparência atraente.

O projeto do equipamento ProfiCut consiste 
em um recipiente de operação montado 
numa moldura com suportes rotativos. O 
tanque de operação é equipado com uma 
jaqueta para aquecimento e resfriamento. O 
aquecimento também é possível através da 
alimentação de vapor que vai diretamente 
até o produto. No fundo do recipiente de 
operação, localiza-se a lâmina trituradora 
integrada, que recebe tração diretamente do 
motor (ou caixa de marchas, caso solicitado). 
Na tampa do recipiente, há um agitador de 
movimento reverso de baixa velocidade que 
proporciona uma mistura delicada e uma 
troca de calor uniforme entre as paredes do 
tanque e o produto, usando um tipo especial 
de raspadores. Além disso, os acessórios 
da tampa incluem um funil dosador (para 
dispensar os ingredientes secos) e uma 
unidade de vácuo para manter o ambiente 
exigido dentro do recipiente.

A base rotativa permite que o recipiente 
de operação (nos modelos padrão) seja 
colocado na posição mais conveniente para 
o carregamento de ingredientes. É possível 
adicionar produtos através da válvula de 
exaustão ou por inclinar o tanque até 90°.



Vantagens
  Versátil – Todas as operações são realizadas 
sucessivamente, num único equipamento, 
sem a necessidade de bombear o produto 
para processamento adicional em outro. O 
sistema universal ProfiCut substitui triturador, 
misturador, emulsificador, derretedor, 
pasteurizador, etc.

  Compacto.

  Higiênico.

  O menor gasto de energia possível para a 
produção de um lote.

  Nível de qualidade de acabamento do 
produto consistente em todos os lotes.

  Facilidade de alimentação de matérias-
primas, inclusive blocos inteiros.

  O produto pode ser completamente retirado 
por inclinar o recipiente ou através da válvula 
de exaustão.

  Projeto higiênico, de fácil limpeza e 
manutenção.

Mistura, trituração mecânica e 
cavitação
O produto dentro do tanque de operação sofre 
impacto multidirecional dos elementos funcionais.

O agitador radial de baixa velocidade se move 
em sentido reverso ao do elemento cortante do 
fundo, misturando o produto com delicadeza e 
fornecendo a máxima transferência de calor das 
paredes do recipiente. O formato especial das 
laterais, o formato das lâminas de corte e o ângulo 
de inclinação, em conjunto, proporcionam mistura 
vertical e circulação intensivas do produto. As 
lâminas, ao cortar a massa em alta velocidade, 
deixam para trás cavidades, fazendo com que 
o produto seja desintegrado adicionalmente por 
efeito de cavitação.



Modelo ProfiCut-50 ProfiCut-150 ProfiCut-300 ProfiCut-420 ProfiCut-700
Volume total, l 48 150 300 420 700
Volume de operação, l 40 130 250 350 600
Velocidade de rotação da faca 
de corte de cabeça, rpm 0-3000 (adjustable)

Velocidade de rotação do 
agitador, rpm 0-35 (adjustable)

Potência de tração da faca de 
corte de cabeça, kW 7.5 22 30 37 45

Potência de tração do agitador, 
kW 0.75 1.8 2.2 2.2 3

Temperatura de aquecimento do 
produto, °С 110

Pressão interna do recipiente de 
operação, MPa -0,04…+0,1

Tamanho máximo das partículas 
sólidas após homogeneização, 
µm

4

Temperatura do vapor fornecido 
na camisa, °С 140

Pressão do vapor fornecido na 
camisa, MPa 0.3

Consumo do vapor fornecido na 
camisa, kg/h* 20 60 80 100 120
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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


