
Food Processing Equipment

A FRITADEIRA A VÁCUO 

NEAEN VF 
PARA LABORATÓRIO E PRODUÇÃO DE BAIXO DÉBITO



A fritadeira a vácuo NEAEN VF é concebida para fritura em lote de 
vegetais, frutas, frutos do mar, produtos de pastelaria e confeitaria, 
assim como produtos de carne e de peixe.

Comparada com a fritura 
atmosférica normal, a 
fritura a vácuo oferece 
vantagens consideráveis.
A evaporação de água em vácuo tem 
lugar temperaturas mais baixas, o que 
significa um menor custo de energia.

A qualidade dos produtos produzidos é 
superior graças ao seu menor conteúdo 
de gorduras e acrilamida. Os produtos 
podem ser fritos a temperaturas 
inferiores a 120°C (248F), a temperatura 
à qual a acrilamida se começa a formar.

A temperatura da fritura, assim como o 
grau de vácuo, podem ser regulados de 
acordo com os requisitos do produto, 
tais como a sua aparência desejada, 
dureza e conteúdo de gordura.

A fritura de produtos com alto teor de 
açúcar sem caramelização. A fritadeira 
a vácuo permite o processamento 
de batatas de baixa qualidade que 
contenham uma alta quantidade de 
amido e não podem ser fritas em 
fritadeiras atmosféricas normais. 
Chips de frutas com aparência atrativa 
também podem ser produzidos a partir 
de frutas com alto teor de açúcar (sem 
se tornarem acastanhadas).

As baixas temperaturas de trabalho 
mantêm o óleo fresco por um maior 
período de tempo e não o deixam 
tornar-se rançoso.

Usa menos óleo comparada com a 
fritura atmosférica.

A fritadeira a vácuo NEAEN VF 
Vacuum compreende os seguintes 
elementos:
  Câmara de fritura a vácuo

  Sistema de aquecimento de óleo

  Coletor de vácuo para armazenamento e resfriamento 
forçado de óleo

  Sistema de vácuo para remoção de óleo do produto

  Sistema de geração de vácuo

  Sistema de circulação e filtragem de óleo

  Aquecimento elétrico de baixa inércia integrado. Controlo 
de temperatura multizona com um termorregulador 
automático. Permutador de calor integrado para 
resfriamento do óleo.

  Cesto de rede adicional incluído.

Dependendo das necessidades do cliente e orçamento, 
podem ser fornecidas fritadeiras a vácuo com vários 
sistemas de controlo.

Controlo Manual. Comutação manual de válvulas. 

Controlo Semiautomático. Comutação de válvulas por 
intermédio de um Sistema operado por um painel de 
controlo. 

Sistema de controlo completamente automático Com 
base em um controlador industrial. O ciclo de fritura é 
completamente automático e decorre de acordo com o 
programa selecionado. 



Vantagens da fritadeira  
a vácuo NEAEN VF 
  Económica – Poupa quantidades 
significativas de óleo e energia.

  Possibilidade de usar produtos de 
baixa qualidade que não levariam a 
resultados aceitáveis com a fritura 
atmosférica.

  Amigo do ambiente – Produto acabado 
de alta qualidade com baixo teor de 
gordura, e com baixo ou nenhum 
conteúdo de acrilamida

  Sistema único de remoção de óleo 
depois do ciclo de fritura.

  Fácil de usar

  Conceção durável

  Áreas de aplicação: Snacks saudáveis 
de frutas e vegetais, produtos 
semiacabados de carne e peixe, 
vários tipos de conservas secas ou 
congeladas, produtos de confeitaria.

Modelo VF-30
Capacidade, kg / h, alimentação até 100*
* Depende do produto e modo de processamento



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


