
Food Processing Equipment

COZEDOR A VÁCUO UNIVERSAL EM LOTE 

NEAEN UNiCook-V



Esta linha é adequada para a cozedura de uma vasta gama de produtos, 
tanto em vácuo como a pressão atmosférica.
O processo de cozedura tem lugar em condições de vácuo, a temperaturas mais baixas, preservando 
assim o sabor, aroma e cor naturais e propriedades nutricionais do produto. A criação de vácuo 
remove eficazmente as bolhas de ar do produto final. Como resultado da cozedura a vácuo, molhos, 
compotas e refeições prontas têm todas uma estrutura uniforme atrativa, sem inclusões de ar – o que 
também tem um efeito positivo no tempo de prateleira do produto acabado.

A evaporação de água mais rápida sob vácuo permite uma cozedura mais rápida dos alimentos, com 
menos calor necessitando de menos energia.

O equipamento de cozedura 
a vácuo UniCook-V trabalha 
eficazmente na preparação 
dos seguintes produtos:
  Compotas, marmeladas

  Coberturas de frutas

  Sopas

  Molhos, banhos

  Refeições prontas

  … e muitos mais…

A conceção do equipamento de 
cozedura a vácuo UniCook-V
O cozedor a vácuo consiste numa cuba cilíndrica de 
vácuo termicamente isolada com um fundo torisférico 
ou cónico, estrutura agitadora de baixa velocidade, 
sistema de aquecimento, sistema de geração de 
vácuo, escotilha de carga e acessórios necessários. 
Para a produção de uma massa homogénea, o 
cozedor pode ser equipado com um homogeneizador 
do tipo rotor-estator.

O cozedor UniCook-V é uma solução universal que 
pode ser integrada em qualquer linha de produção. 
Pode ser fornecido com qualquer equipamento 
adicional necessário durante o ciclo de produção – 
desde a preparação à pasteurização/esterilização 
de matéria-prima até ao enchimento.

A gama padrão de modelos UniCook-V compreende 
um volume total de 50 a 5000 litros; O volume de 
trabalho, dependendo das propriedades de produto 
é em média de 50 a 66%.

O cozedor a vácuo UniCook-V é construído 
inteiramente em aço inoxidável AISI304 / AISI316L.

Os cozedores a vácuo desta gama incluem 
aquecimento elétrico, a vapor ou a gás.

A conceção é altamente higiénica, e conveniente 
para limpeza e manutenção.



Opções
  Diferentes tipos de agitadores
   Raspadores de teflon para 

prevenir a adesão de produto 
às paredes

   Antiespumantes para produtos 
com formação de espumas

   Um desenho com cuba 
basculante

   Homogeneizador integrado
   Um sistema de controlo 

avançado com base em 
controladores industriais, com 
vário modelos e programas.

   Execução asséptica
   Cuba adicional para pré-

mistura de ingredientes
   Injeção direta de vapor no 

produto
   Bolas de limpeza no local
   Alteração de dimensões
   Qualquer outra adição 

adicional necessária mediante 
pedido

Modelo UniCook - 
V-50

UniCook - 
V-150

UniCook - 
V-300

UniCook - 
V-600

UniCook - 
V-1100

UniCook - 
V-2000

UniCook - 
V-3500

UniCook - 
V-5000

Volume total, l 50 150 300 600 1100 2000 3500 5000
Material AISI304 / AISI316L
Aquecimento Vapor, electricidade, gás
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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


