
LANÇAMENTO

the cool company

CONGELADOR
ULTRA



SOLUÇÃO EFICIENTE PARA
CONGELAMENTO RÁPIDO
DE ALIMENTOS. CONGELADOR

ULTRA

Pizzas, Massas, Salgados, Peixes, Carnes, Marmitas,
Molhos, Polpas de Frutas, Pão de Queijo e tudo mais
que sua criatividade inventar.

PRODUTIVIDADE+



Ideal para congelar alimentos diversos: pizzas, massas, salgados,
inclusive filé de peixe, carnes e derivados.

Produto em Aço Inox
O equipamento é produzido em Aço Inox com isolamento térmico
em poliuretano injetado. Prateleiras internas em alumínio e bandejas em
inox garantem maior durabilidade, resistência à corrosão e higiene.

Bandejas de Congelamento
As bandejas de congelamento são removíveis, facilitando a reposição
do produto a ser congelado, bem como manutenção e limpeza.

Eficiência no congelamento
Em teste comparativo entre este equipamento e os túneis de congelamento
convencionais por ar forçado, o ultracongelador mostrou-se mais eficiente
por não desidratar o produto. Em pizzas, por exemplo, no sistema de
ar forçado o produto teve perda de até 10% do seu peso total.

O ULTRACONGELADOR é um 
equipamento com bandejas
removíveis acondicionadas 
sobre prateleiras com 
serpentinas de congelamento 
que reduzem a temperatura 
do alimento rapidamente, 
mantendo as características 
de textura e sabor.

LANÇAMENTO

CONGELADOR
ULTRA

Melhor Custo Benefício

Opcional de motor
instalado fora do ambiente

Não desidrata o produto,
não perdendo peso
no processo.

VANTAGENS

Imagens ilustrativas, o produto pode sofrer alterações de suas características sem aviso prévio.



DIMENSÕES

Voltagem: 220V 3F 380V 3F Potência: 6.000W
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Controlador Digital
Ajustável de 0°C a -25°C



O produto a ser congelado é  acondicionado sobre 
as bandejas removíveis, que facilitam o manuseio.

Após congelado, o produto deve ser transferido 
para câmaras de estocagem de congelados, 
liberando assim o equipamento para um próximo 
ciclo de congelamento.

CAPACIDADES APROXIMADAS

Tempo por Ciclo
de Congelamento

Capacidade das
Bandejas por Ciclo

Produção em 24h
(Média Aproximada)

10 horas 500 kg 1.200 kgFilé de Peixe*

Exemplo
de Produto

50 min 60 un. de 600 g / 36 kg 1.030 kgPizzas*

Tempos calculados respeitando temperatura ambiente de 32°C.
* Capacidade real aferida em cliente que já usa o produto diariamente.

30 min 40 kg 1.920 kgPão de Queijo

1 hora e 20 min 1.100 un. de 100 g / 110 kg 1.980 kgCoxinhas

1 hora e 30 min 240 un. de 300 g / 72 kg 1.152 kgMarmitas Fit

1 hora 60 kg 1.440 kgCarnes

2 horas e 30 min 104 un. de 100 g / 104 kg 1.000 kgPolpas de Frutas
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A eficiência no congelamento se dá pela baixa 
temperatura do equipamento que transfere o frio por 
indução atingindo -25°C de forma rápida.

Este rápido processo de congelamento auxilia em 
manter textura e sabor característico do produto.

CARACTERÍSTICAS DE USO



Rua Professor Evaldo Kissler, 213 - Parque Industrial
85930-000 - Nova Santa Rosa - PR

Fone (45) 3253-8000
contato@zerograu.ind.br
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