
Food Processing Equipment

COZEDOR ATMOSFÉRICO INCLINÁVEL 

NEAEN STK 
PARA COZER/FRITAR 



Concebido para cozer, fritar, estufar e misturar produtos viscosos, 
molhos espessos, compotas e produtos similares. 
O cozedor NEAEN STK combina um tamanho compacto e a descarga conveniente de produtos 
espessos, viscosos, e também permite o carregamento fácil de ingredientes.

O sistema de inclinação do tanque de operação até 12 graus com um eixo mecânico torna o 
carregamento de ingredientes consideravelmente mais fácil e permite a descarga completa do produto 
final sem que qualquer produto permaneça no tanque.

Características distintivas
  Construído inteiramente em aço inoxidável

  Conceção em três camadas com uma camada forte 
de isolamento térmico

  Camisa externa sanitária de aço inoxidável polido 
de alta qualidade

  Unidade de alta potência reforçada

  Um agitador reforçado fixo ao fundo em dois lugares. 
Estrutura agitadora com um desenho complexo 
com lâminas diagonais que asseguram a mistura 
de todo o volume de produto. Quando o sistema é 
usado para fritar, o agitador pode ser equipado com 
raspadores para limpeza contínua das paredes.

  Sem áreas que permanecem sem ser misturadas, 
e sem lugares difíceis de limpar onde o produto se 
possa acumular.

  Aquecimento intensivo a vapor até 4 bars.

  Sistema para inclinação mecânica do tanque de 
operação para a descarga completa e conveniente 
de produtos viscosos que são difíceis de despejar.

  Válvula de descarga de grande diâmetro.

  Fixação da tampa na posição de aberta.

  Painel de controlo remoto para conveniência do 
operador, unidade de controlo semiautomática na 
versão básica do cozedor.

  O tanque de operação pode ser inclinado por via de 
um eixo mecânico e uma engrenagem.

  Relação ótima entre altura e volume para carga 
conveniente de ingredientes. A carga torna-se 
ainda mais fácil inclinando o cozedor na área da 
tampa de carregamento.

Opções 

  Produção em aço inoxidável AISI316L

  Sistema de controlo automático

  Cabeças de limpeza no local

  Aquecimento elétrico

  Aquecimento a vapor com vapor a alta 
pressão até 8 bars

  Agitador com raspadores



Modelo STK-300 STK-600
Volume total, l 300 600
Aquecimento Vapor



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


