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O FLOQUEADOR DE BLOCOS CONGELADOS 

Profiflaker 



O floqueador de blocos congelados ProfiFlaker destina-se à trituração 
de blocos congelados de carne, peixe e aves (com os ossos incluídos), 
bem como blocos congelados de sumo, manteiga, margarina e produtos 
similares congelados, vindo diretamente do armazenamento frio e sem 
descongelamento anterior. Inclui um sistema pneumático de fornecimento 
de blocos com trilhos de guia reforçados e rolamentos lineares.

Características 
distintivas
 Fiabilidade

 Segurança

 Velocidade

 Higiene

Construção reforçada
O floqueador ProfiFlaker é fornecido com uma estrutura 
de suporte forte e fiável que assegura a estabilidade 
de toda a construção e oferece a possibilidade de 
montagem numa superfície não horizontal (com um 
angulo de inclinação de até 15 graus) com a ajuda de 
suportes ajustáveis.

Todas as superfícies laterais são feitas em aço inoxidável 
espesso polido.

Montagem de rolamentos reforçada.

O rotor é fornecido com lâminas feitas de aço inoxidável 
temperado de alta qualidade, aguçados em ambos os 
lados, o que aumenta significativamente o tempo de vida 
antes de necessitarem de ser afiadas novamente.



Higiene. Telas laterais para proteção das 
migalhas. A trituração do produto tem lugar 
sem qualquer perda de produto. A área à 
volta do floqueador mantem-se perfeitamente 
limpa, os flocos não voam, e caem apenas 
no funil de receção. O floqueador é fornecido 
com um sistema para fixar o carrinho no 
lugar, com limitadores laterais e cortinas 
de proteção. O sistema de alimentação do 
dispositivo é de completa autolimpeza.
A construção reforçada e o uso de lâminas 
de aço temperado de primeira classe 
garante a eficiência e longo tempo de vida 
do equipamento., assim como mínimos 
custos de manutenção e de troca de partes 
de operação.
Operação extremamente silenciosa. 
Suportes de absorção de vibração 
asseguram suavidade e baixo nível de ruido 
durante a operação.
Abastecimento de linha tripla. Os blocos são 
carregados com a ajuda de dois carris de 
guia e um rolo central pneumático. O pórtico 
de alimentação é fornecido com dentes 
para fixação do bloco. Todas as unidades 
pneumáticas estão protegidas, nenhuma 
parte do produto pode entrar nestas. Está 
também presente um sistema para filtragem 
do ar comprimido na instalação pneumática.
Tampa de levantamento rápido assegura o 
acesso fácil a todas as superfícies interiores 
do floqueador para manutenção.
Aplicação universal. A espessura de 
corte é ajustável (deslocando o pórtico 
de alimentação). Dependendo das 
especificações escolhidas, um bloco pode 
ser triturado em pequenos flocos de 2mm de 
tamanho assim como em pedaços espessos 
de até 100mm, que são retirados do bloco 
inteiro. A velocidade à qual os blocos são 
alimentados é ajustável.



Modelo ProfiFlaker-20 ProfiFlaker-40 ProfiFlaker-60 ProfiFlaker-80
Potência, kW 5,5 9,5 11,5 18,5
Capacidade, kg / h * 1500 3000 6000 11000
Material AISI304/AISI316L
Alimentação manual pneumático

* Isso depende do tamanho do bloco, o tipo de produto e a espessura do corte.

Segurança
A abertura de qualquer tampa para a 
máquina.

Os blocos de produto são alimentados 
com a ajuda de um cilindro pneumático, 
o qual elimina o risco potencial do 
operador.
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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


