
Food Processing Equipment

O COZEDOR UNIVERSAL EM LOTE 

NEAEN UNicook



O cozedor universal em lote NEAEN Unicook é uma solução eficaz 
e acessível para a preparação de vários produtos alimentares, 
oferecendo custos mínimos de operação e fácil manutenção.

O NEAEN Unicook é direcionado para a cozedura 
à pressão atmosférica de uma vasta gama de 
produtos líquidos e pastosos com viscosidade 
baixa a moderada, incluindo sólidos, tais como:

  Compotas, conservas e marmeladas

  Sopas e produtos semiacabados

  Molhos de carne, molhos, papas

  Outros similares

Se necessita de cozinhar o seu produto a baixas temperaturas, para melhor 
conservação da sua aparência e propriedades nutricionais, assim como a possível 
introdução de componentes sensíveis ao calor, recomendamos o uso do cozedor 
a vácuo universal Unicook-V.

A gama padrão inclui os seguintes volumes da cuba de cozedura: 100, 250, 500, 
1000, 1500 e 2000 litros.

A conceção do cozedor UniCook consiste num tanque cilíndrico termicamente 
isolado, sistema de aquecimento, e agitador de baixa velocidade com uma 
unidade de topo (com ou sem raspadores de teflon). A tampa abre até 1/3 para a 
carga conveniente dos ingredientes. O sistema de controlo na versão básica liga 
e desliga um agitador, e realiza o controlo digital de temperatura.



Modello Unicook- 
100

Unicook - 
250

Unicook - 
500

Unicook - 
1000

Unicook - 
1500

Unicook - 
2000

Volume totale, l 100 250 500 1000 1500 2000
Riscaldamento Energia elettrica, vapore, gas Vapore
Materiale AISI304/AISI316L



Processos em curso
Aquecimento rápido e uniforme sob um rigoroso controlo de 
temperatura. O sistema de distribuição de calor altamente eficiente 
aquece rapidamente o produto com inércia mínima, o que pode 
reduzir significativamente o consumo de energia.

Alcance rápido de uma composição homogénea através da 
mistura. A forma especial do agitador distribui eficazmente 
inclusões sólidas no produto, sem as danificar. Compotas, 
molhos, sopas e refeições prontas cozinhadas no UniCook têm 
uma estrutura completamente homogênea e aparência atrativa.

Dissolução eficaz de açúcares solúveis e outros componentes. 
Existe uma distribuição uniforme, mesmo de uma pequena 
quantidade de aditivos.

Opções
  Velocidade do agitador ajustável

  Raspadores de teflon para limpeza contínua das paredes (caso 
o produto seja propicio a torrar) 

  Injeção direta de vapor

  Misturador de vapor (ideal para cozinhar alimentos à base de 
soja)

  Um homogeneizador integrado para preparar uma massa 
homogénea com um tamanho de partículas de 3 microns. 
Caso seja necessário adicionar inclusões sólidas na massa 
homogeneizada, elas são carregadas para a cuba depois 
de completo o processo de homogeneização. O produto é 
cuidadosamente misturado e descarregado através de uma 
bomba.

  A versão a vácuo - O NEAEN Unicook - V

Benefícios
 Versatilidade

 Baixo preço de aquisição

 Baixo custo de operação

 Facilidade de uso

  Baixo consumo de energia 
comparado com modelos 
similares

  Uma vasta gama de opções 
para qualquer tipo de 
processo de cozedura

  Alta qualidade de produção, 
com o uso de materiais 
e componentes de alta 
qualidade

  Fácil integração em qualquer 
processo produtivo

  Fácil adição de qualquer 
equipamento adicional para 
preparação, pasteurização 
ou esterilização, dosagem, 
etc. de matérias-primas.



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


