Spoločnosť NORMIT s.r.o. je lídrom na trhu výroby potravinárskych
zariadení. Naši zamestnanci sú skutočnými odborníkmi v tomto odbore.
Mnohoročné skúsenosti a špeciálne vybavenie, ktorými spoločnosť NORMIT
disponuje, umožňuje vyrábať kvalitné zariadenie na spracovanie potravín.
Naše zariadenia sú vyrobené podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Pec na orechy NORMIT NUTS&SEEDS je určená na
rovnomerné praženie a sušenie potravín ako sú: slnečnicové
semienka, orechy (arašidy, kešu, pistácie, vlašské orechy,
píniové oriešky, mandle, lieskové oriešky), atď.

Kontinuálna bubnová pec na vyprážanie NORMIT je veľmi
efektívne zariadenie na praženie semien, orechov a iných
výrobkov s priamym ohrevom. Vykurovanie je zabezpečené
pomocou vstavaných vykurovacích telies (voliteľne - parný
ohrev). Pec je kontinuálna čo znamená, že je zabezpečená stála
dostupnosť produktu v zásobníku bubna s cieľom
maximalizovať jeho použitie.













Rúra je kompletne vyrobená z nerezovej ocele.
Systém kontinuálnej filtrácie oleja.
Zotrvačnosť ohrevu.
Nevysušuje produkt (chuť a šťavnatosť výrobku sú zachované).
Schopnosť cyklického vyprážania aj malých dávok výrobku rôzneho druhu.
Nízke náklady na vyprážanie 1 kg výrobku.
Vysoká spoľahlivosť a dlhá životnosť zariadení.
Nízke náklady na údržbu.
Použité materiály popredných Európskych výrobcov.
Nízka hladina hluku a vibrácií pri prevádzke.
Kvalita našich zariadení sa nachádza na najlepšej svetovej úrovni, čo umožňuje našim partnerom rýchlu návratnosť investícií.

Celkový objem oleja v systéme je filtrovaný nepretržite, čo
eliminuje vznik malých spálených kúskov výrobku a tým aj
zhoršenie kvality produktu. Nevznikajú žiadne mŕtve zóny,
olej sa neprehrieva, nevznikajú spálené kúsky. Tlaková
filtrácia odstraňuje častice 70 mikrónov.

.

Všetky zariadenia NOMIT, rovnako ako aj náhradné diely
a doplnky sú vyrobené z nerezovej ocele v Európe.

Мodel

Nuts&Seeds
fryer-100

Nuts&Seeds
fryer -250

Nuts&Seeds
fryer -500

Výkon počas celej doby praženia
6 min, kg/h

100

250

500

Dĺžka, mm

1920

4800

8640

Šírka, mm

1950

1950

1950

Výška, mm

2600

2600

2600

Hmotnosť, kg

580

1450

2610

Objem, l

140

350

630

Materiál

nerezová oceľ AISI304

Komponenty

všetky komponenty sú vyrobé z kvalitných
materiálov v Európe

Prevádzková teplota, оС

0 – 250 (diaľkové ovládanie)

Elektrický ohrev, kW

30

72
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