
Food Processing Equipment

PASTEURIZADOR EM LOTE, CUBA  
DE TERMIZAÇÃO EM LOTE E CUBA 

 DE ADIÇÃO DE CULTURAS INICIADORAS 

BTV



Destinado a aquecer e manter uma temperatura escolhida durante 
um determinado período de tempo (pasteurização em lote) para uma 
vasta gama de produtos tais como:
  leite
  sucos
   iogurtes e outros produtos 

laticínios
  mistura de ovos
  outros

Para além da pasteurização, a cuba de termização BTV pode 
ser usada para a produção e produtos laticínios com adição de 
culturas iniciadoras.
O aquecimento é levado a cabo por bobines de aquecimento 
integradas ou pela injeção de vapor na camisa de aquecimento.
Também é possível injetar água gelada na camisa para 
resfriamento e armazenagem do produto final.
Alta eficiência de aquecimento e manutenção da temperatura 
escolhida com elevada precisão. A mistura ininterrupta do 
produto através de um misturador com forma especial assegura 
o aquecimento uniforme de todo o volume de produto com 
precisão de até 1 °.
O pasteurizador em lote BTV poder opcionalmente 
ser equipado com um sistema de controlo 
automático com um registador de temperatura 
(em formato eletrónico ou em papel)

Vantagens
   Alta eficiência, operação económica.

   Ideal para produção de uma vasta gama 
de produtos em lotes de baixa e media 
capacidade.

   Conceção moderna, conveniente e 
compacta.

   Produzido seguindo elevados padrões 
de qualidade, inteiramente na União 
Europeia.

Modelo 100 250 500 1000 1500 2000
Volume total, l 100 250 500 1000 1500 2000
Aquecimento Electricidade, vapor, gás Vapor
Material AISI304/AISI316L



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


