
Food Processing Equipment

O BRANQUEADOR DE TAMBOR ROTATIVO 

NEAEN RotABlANch 



O branqueador de tambor rotativo NEAEN RotaBLanch é usado 
para branqueamento de vegetais, frutas, legumes, pasta e frutos do 
mar antes do enlatamento ou congelamento.
Para determinados produtos sensíveis, o branqueamento 
pode substituir a cozedura – de facto, pode algumas vezes 
ser a única forma de cozinhar.
O branqueamento ajuda a preservar as vitaminas e 
propriedades nutricionais do produto, e a manter a 
aparência atrativa de uma cor brilhante e natural.

O tratamento a curto prazo com vapor ou água quente permite limpar o produto de 
bactérias e fungos, tornando o produto mais seguro para o consumidor.
Amolecimento – Os produtos branqueados necessitam de menos tempo para a 
preparação final.
Desativação de enzimas – O branqueamento abranda ou para a ação de enzimas, 
as quais podem causar a destruição da cor, sabor e aroma do produto. Alguns 
produtos adquirem uma cor mais viva no processo de branqueamento.
Remoção parcial de ar do produto – Ajuda a aumentar o tempo de vida de produtos 
enlatados ou congelados. Também reduz o volume do produto.
Remoção parcial de água – Facilita o congelamento posterior do produto em linhas 
de produção: Frutos CRI (Congelados rápida e individualmente), vegetais, legumes 
e frutos do mar.
O NEAEN RotaBlanch é concebido para branqueamento a vapor ou água de 
vegetais, legumes, frutos e frutos do mar em operação continua, e com alto 
desempenho.

Processos de 
branqueamento:
  Desinfeção

  Amolecimento

  Desativação de 
enzimas

  Remoção parcial de ar 
do produto

  Remoção parcial de 
água do produto



Versatilidade
Na versão básica, o NEAEN RotaBlanch 
permite o branqueamento a vapor ou a 
água, permitindo assim a produção de 
uma vasta gama de produtos usando uma 
única máquina.

Benefícios
Versatilidade – Uma máquina pode ser usada 
para branqueamento a vapor e a água. O 
tempo de branqueamento pode ser alterado 
significativamente pela alteração do angulo de 
inclinação e velocidade do tambor, o que permite 
alterar o tempo de branqueamento 10-15 vezes. É 
possível usar produtos crus congelados.
Fiabilidade – O NEAEN RotaBlanch é concebido 
para operação de longo prazo intensiva. O 
equipamento é produzido nas nossas instalações 
de produção na Europa, com materiais e 
componentes Europeus de alta qualidade.
Bom desempenho – A construção radial elimina a 
possibilidade de estragos no eixo. O equipamento 
é de manutenção fácil, com acesso fácil às 
superfícies interiores.
Baixa vibração e nível de ruído.
O branqueador pode ser equipado com um 
mecanismo de descongelamento provisório, para 
uso com matérias-primas CRI.

Produto de alta qualidade
O branqueamento do produto é levado a cabo 
pela sua rotação e mistura contínua dentro da 
camara de trabalho, a qual assegura a cozedura 
uniforme de todos os lados, e evita a ligação 
à qual as comidas pegajosas como o arroz e 
massas são propícias.
O tempo de branqueamento é determinado pela 
taxa de passagem de produto pela camara de 
trabalho e é controlado pela alteração do angulo 
de inclinação e velocidade de rotação do tambor. 
Ajustes finos destes parâmetros permitem a 
afinação precisa do tempo de branqueamento 
para prevenir a cozedura excessiva do produto.
Um fornecimento uniforme de produto na 
camara de branqueamento é levado a cabo 
por meio de um transportador de alimentação. 
O produto é entregue sem “zonas mortas”, com 
um dispositivo especial projetado para prevenir 
o seu aparecimento.
Para o arrefecimento rápido depois do 
branqueamento, o produto é entregue para 
dentro do tambor ou transportador. Dependendo 
do tipo de produto, pode ser aplicado 
arrefecimento a água ou ar.



Volume de trabalho (produto + água), litros, 20% de enchimento do cilindro 
Diâmetro da câmara de trabalho, mm / 
Comprimento da câmara de trabalho, mm 800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 200
3000 300 470
4000 400 630 900
5000 500 790 1130 1770 2540 3140
6000 600 940 1360 2120 3050 3760
7000 700 1100 1590 2470 3560 4400
8000 800 1260 1810 2830 4070 5020
9000 1410 2030 3180 4580 5660
10000 1570 2260 3540 5080 3280

Tipo de aquecimento injeção direta de vapor, camisa de aquecimento  
(vapor, gás, electricidade), combinado

Material, de aço inoxidável AISI304 / AISI316L
Projeto camada única, isolado, com camisa, camisa + isolamento 

A conceção do branqueador de tambor rotativo NEAEN RotaBLanch
O branqueador consiste numa camara cilíndrica, horizontal, termicamente isolada, montada numa estrutura sólida 
(fornecendo a fiabilidade e estabilidade de toda a instalação, mesmo com grandes dimensões), o acionador, o 
sistema de distribuição de vapor e água quente, e o sistema de controlo.
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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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