ULTRACONGELADORES

ULTRACONGELADORES
INDUSTRIAIS

BEM-VINDO À PRÁTICA
Fundada em 1991, a Prática desenvolve, produz e comercializa os melhores
equipamentos para restaurantes, padarias e centrais de produção de alimentos.
Líder em vários segmentos em que atua, a Prática dispõe de uma fábrica no estado
da arte, comparável às melhores do mundo, além de um time de engenheiros e
técnicos de primeira linha, que desenvolve soluções alinhadas às mais modernas
tendências do mercado.
O propósito da empresa é ajudar seus clientes a produzir comida de qualidade, sem
desperdícios. Este propósito, que é também um compromisso, se desdobra em
três dimensões complementares: produtividade, com melhores resultados para
nossos clientes, bem-estar, para comidas saborosas e saudáveis, e preservação,
com o combate ao desperdício de alimentos.

Com uma equipe alinhada, valores fortes e uma visão positiva do futuro, a Prática
se consolida como líder no mercado nacional e caminha para um posição cada vez
mais relevante em todo o mundo.

RESFRIAMENTO
RÁPIDO

Este processo diminui a temperatura dos alimentos de 85ºC para 3ºC no núcleo em
até 90 minutos, de acordo com as normas nacionais e internacionais (ANVISA / SIF).
Sua principal vantagem é reduzir a proliferação de bactérias, garantir a segurança
alimentar e aumentar o tempo de vida útil dos alimentos. Durante o resfriamento
rápido, o alimento perde menos líquido, quando comparado ao resfriamento
tradicional. Assim, seu peso, sabor e qualidade são mantidos durante o processo
de regeneração.
Proliferação de
Bactérias

Com
Ultracongelador

Klimaquip

Sem
Ultracongelador

TEMPOS DE RESFRIAMENTO
Carne assada

Arroz Cozido

Sopas

Pudim

70-90min

40-60min

40-90min

40-50min

Obs: Os tempos são estimados e podem variar de acordo com as características dos alimentos,
como a espessura, temperatura inicial, formulação, peso etc.

CONGELAMENTO
RÁPIDO

Consiste em baixar a temperatura no núcleo dos produtos de 85ºC para -18ºC, em
até 240 minutos. Esse processo é responsável pela formação de micro cristais, que
garantem a segurança alimentar e aumentam a validade dos produtos, sem que
eles percam suas características quando descongelados e regenerados.

Formação de
macro cristais

Com
Ultracongelador

Klimaquip

Sem
Ultracongelador

TEMPOS DE CONGELAMENTO
Pão Francês(cru) 65g

Pão de Queijo
(cru / 4cm de diâmetro)

Lasanha

Filé de Peixe
Pré-cozido(2cm)

50-60min

30-50min

90-120min

60-90min

Obs: Os tempos são estimados e podem variar de acordo com as características dos alimentos,
como a espessura, temperatura inicial, formulação, peso etc.

| Ultracongeladores Industriais | TÚNEIS

UK 40

LINHA INDUSTRIAL

Túnel

Ciclo

Capacidade

130 a 200kg/ciclo

1 carro de 20 níveis
(60x80cm)

(pão francês 65g)

Dimensões

(Larg.xProf.xAlt.) (mm)
1590x1300x2250

UNIDADE CONDENSADORA
DIMENSÕES (Alt.xLarg.xProf) (mm)
1205x1750x1174
TENSÃO: 220V/380V - trifásico
POTÊNCIA: 11,5kW

| Ultracongeladores Industriais | TÚNEIS

UK 2C

Ciclo

Capacidade

260 a 400kg/ciclo

2 carros de 20 níveis
(60x80cm)

(pão francês 65g)

Dimensões

Com piso

(Larg.xProf.xAlt.) (mm)

(Larg) (mm)

2400x1695x2218

3219

UNIDADE CONDENSADORA
DIMENSÕES (Alt.xLarg.xProf) (mm)
1685x1970x1020
TENSÃO: 220V/380V - trifásico
POTÊNCIA: 24,5kW

| Ultracongeladores Industriais | TÚNEIS

UK 4C

Ciclo

Capacidade

520 a 800kg/ciclo

4 carros de 20 níveis
(60x80cm)

(pão francês 65g)

Dimensões

Com piso

(Larg.xProf.xAlt) (mm)

(Larg) (mm)

4424x1695x2220

5250

UNIDADE CONDENSADORA
DIMENSÕES (Alt.xLarg.xProf) (mm)
2145x2400x1300
TENSÃO: 220V/380V - trifásico
POTÊNCIA: 44,86kW

| Ultracongeladores Industriais | TÚNEIS

UK 6C

Ciclo

Capacidade

780 a 1200kg/ciclo

6 carros de 20 níveis
(60x80cm)

(pão francês 65g)

Dimensões

Com piso

(Larg.xProf.xAlt.) (mm)

(Larg) (mm)

6560x1700x2220

7280

UNIDADE CONDENSADORA
DIMENSÕES (Alt.xLarg.xProf) (mm)
2143x3270x1413,5
TENSÃO: 220V/380V - trifásico
POTÊNCIA: 58,03kW

| Ultracongeladores Industriais| ECK

ECK

400kg/h

Espiral de Congelamento
Klimaquip

Ideal para industrias de pães
e centrais de produção
Automação da Produção
Dispensa o processo
de “embandejamento”
Tensão (V)
220trif
380trif
*acessório opcional

Baixo consumo energético
Otimização de espaço
Potência

ECK com base
acoplável com o GRUPO
AUTOMÁTICO PRÁTICA
(GAP 800 / 400)

(kW)

(Larg.xProf.xAlt.) (mm)

Dimensões

Peso

34,78

2600x4000x2799 c/base*
2600x4000x2376 s/base

1700 c/base
1500 s/base

(kg)

| Ultracongeladores Industriais | Acessórios
GRELHA 1/1
Cód: 800463

GASTRONORM 1/1
LISA 65 mm

GRELHA 40x60cm

Cód: 800376

Cód: 800036

Bandeja perfurada
40x60cm

Caixa Plástica
40x60cm

Cód: 760241

Cód: 705264

Cód: 800291

Carro com rodízio giratório
20 níveis 60x80cm
Cód: 800292

Informações sujeitas à alteração sem aviso prévio. 02/2020

Carro com rodízio giratório
31 níveis 60x80cm

