
Food Processing Equipment

FRITADEIRAS INDUSTRIAIS DE PÁ  
DE FRITURA CONTÍNUA POR IMERSÃO DA SÉRIE 

NEAEN SNAckPro SEriES  



As fritadeiras industriais contínuas de fritura por imersão NEAEN SnackPro foram 
especialmente concebidas para a fritura de produtos de tamanho reduzido e 
produtos secos soltos os quais são (ou se tornam no processo de fritura) menos 
densos comparativamente com o óleo e flutuam na sua superfície.

Exemplos de aplicação
  Batatas fritas
  Pedaços de vegetais
  Produtos de massa de pão
  Determinados tipos de donuts 
  Lanches
  Bolas de carne

Método de fritura
Os produtos são fritos pela imersão completa em óleo 
quente. As fritadeiras contínuas SnackPro não têm 
uma rede de transporte para movimentar o produto. O 
produto se move graças ao movimento do óleo que é 
bombeado, assim como com a ajuda de pás, as quais 
não só movem o produto para a zona de descarga 
como também agitam cuidadosamente o produto 
para tratamento de calor uniforme.
A descarga de produto é levada a cabo por um 
transportador de descarga. O tempo durante o qual 
o produto permanece na cuba de fritura (tempo de 
fritura) é determinado pela velocidade de movimento 
do transportador de descarga.

Vantagens
  Alto desempenho.
  A temperatura é mantida com precisão: 
O produto é frito uniformemente e o 
óleo não se torna rançoso devido ao 
sobreaquecimento local.

  Fácil de usar e de manter.
  Sistema de filtragem de óleo duplo que 
aumenta o tempo de vida do óleo e a 
qualidade dos produtos fritos.

  Fiabilidade e segurança
  O mínimo consumo de óleo dentro da 
sua classe.

  Fabricado inteiramente na União 
europeia.



Características distintivas da conceção
As fritadeiras contínuas por imersão NEAEN SnackPro 
são construídas em aço inoxidável AISI304 (AISI316 sob 
pedido) para a indústria alimentar e a sua superfície é 
completamente isolada termicamente e polida.
A cuba de fritura é flutuante. Não é rigidamente fixa na 
estrutura, o que permite a compensação da expansão 
térmica.
Foi aplicada uma solução inovadora para a exaustão de 
fumo e de vapor através de duas saídas fixas – uma no 
início e uma no final da zona de operação, o que permite a 
instalação de ventilação fixa. As tampas com segurança 
melhorada são concebidas para serem fáceis de abrir.
As pás são construídas inteiramente em aço inoxidável e 
têm um desenho e forma especial que minimiza a adesão 
do produto às pás. Cada turbina tem um acionador fiável 
e o transportador de descarga está equipado com o seu 
próprio acionador. Cada fila de pás pode ser retirada 
facilmente e separadamente das outras.
As fritadeiras SnackPro estão equipadas com suportes 
fiáveis, com altura ajustável.

Segurança
As fritadeiras contínuas por imersão 
NEAEN estão equipadas com 
vários níveis de proteção contra 
sobreaquecimento. A circulação 
contínua e intensiva de óleo elimina a 
possibilidade de sobreaquecimento 
local e garante que a temperatura 
ajustada é mantida em todo o volume 
de óleo no sistema.
A circulação contínua e eficiente de 
óleo é levada a cabo com a ajuda de 
uma bomba submersível especial para 
líquidos a alta temperatura. A bomba 
não tem juntas, o que assegura um 
alto nível de segurança e resistência 
ao desgaste. Uma outra característica 
distintiva da bomba aplicada é que 
pode funcionar em seco quando 
não há óleo no sistema por um curto 
período de tempo.



Largura da do banho de fritura, mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
Comprimento do banho de fritura, mm 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
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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


