
Food Processing Equipment

Linha nEaEn 
DE FRITURA CONTÍNUA DE BISCOITOS E LANCHES



A linha NEAEN de fritura contínua de biscoitos e lanches é concebida 
para produção contínua de biscoitos e outros lanches fritos. A fritura 
em óleo dá ao produto um sabor e aroma ricos e um tempo de vida 
superior comparado com os lanches fritos em ar quente.
Para a produção de biscoitos, são usados pães 
especiais com alta densidade. Para aumentar 
a rentabilidade da produção de biscoitos, é 
aconselhável a negociação do fornecimento de 
matérias-primas adequadas com a padaria 
mais próxima.

A fritura de biscoitos (dependendo do tipo) é 
levada a cabo pela imersão em óleo, ou derrame, 
usando as fritadeiras contínuas MasterFry, 
SnackPro ou EcoFry. Nozes e produtos similares 
são fritos em fritadeiras de tambor rotativo.

Um fornecimento uniforme de produto para 
a fritadeira é levado a cabo por meio de um 
transportador de alimentação; se necessário, um 
espalhador vibratório é incluído neste processo.

Depois da fritura, o óleo em excesso é removido 
pelo sopro vigoroso de ar frio no produto, depois, 
o transportador de arrefecimento arrefece o 
produto até à temperatura desejada. Sal e 
especiarias, dependendo do tipo de produto, 
são adicionados por via dos equipamentos de 
tempero do tambor ou transportador.



O equipamento é feito inteiramente de aço 
inoxidável Europeu. A produção de alta qualidade 
minimiza o tempo de manutenção e reparação e 
assegura um rápido retorno de investimento.

A linha é completamente automatizada, e requere 
pouco espaço e o mínimo de potência, devido à alta 
eficiência do sistema de aquecimento e distribuição 
de calor. A fritadeira para fritura profunda está 
disponível com aquecimento elétrico, a vapor ou a 
gás. Cada linha é concebida individualmente, e a 
capacidade instalada é calculada com base no tipo 
de produto, temperatura de fritura e desempenho. Isto 
fornece ao cliente uma solução efetiva para os seus 
requisitos, sem pagamento excessivo para tamanhos 
superiores ou capacidade térmica excessiva no caso 
de esta não ser realmente necessária.

A capacidade estimada desta linha de fritura é 
determinada com base no tamanho da área de 
fritura, na densidade aparente do produto na correia 
do transportador, e no tempo de fritura requerido.

A linha é equipada com qualquer equipamento 
de fabrico adicional necessário para a 

produção do produto acabado.



Food Processing Equipment

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


