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NEO, 
DOM OLIKA MÖJLIGHETERNA.

NEDKYLNING FRÅN +90°C TILL +3°C

INFRYSNING FRÅN +90°C TIL -18°C

UPPTINING FRÅN -18°C TILL +3°C

5-STEGS JÄSPROCESS

LÅGTEMPERATUR TILLAGNING UPP TILL +85°C

VARMHÅLLNING I EN TEMPERATUR +65°C
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Slow Cooking
Automatic

Cooking only

Cooking
+ 

Chilling

10  Nov  201610:15

Back

3°C

85°C

50°C

-18°C

COOK BLAST
CHILLING

SHOCK
FREEZING

STORAGE

STORAGE

Cooking Blast Chilling Shock Freezing

TILLAGA OCH KYLA NER 
MED NEO.

Du kan ställa in ånga alt vacum tillaga eller traditionell tillagning.
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TOUCH PANEL
7 tum hög definition  färgskärm med pekskärmsfunktioner.

USB INGÅNG
Ladda in recept via USB.
HACCP kontroll.

AUTOMATISK INSTÄLLNING
Stort urval av recept uppdelade på , kött, fisk,grönsaker,pasta,bröd jäsning, bakning ocvh krämer.
Enkelt att ställa in den funktion man önskar.

AVANCERAD ANVÄNDNINGSLÄGE
Den valda metoden konfigureras genom att ändra celltemperaturen, kärntemperatur, ventilation 
och tidsinställningar.

ANVÄNDARVÄNLIG
Gränssnittet är enkelt  tack vare ikonerna.

LÄGG IN DINA EGNA RECEPT I MINNET
Möjliget att skapa dina egna recept.

NEO
ALLTING STÄLLER DU IN PÅ PANELEN.
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Blast Chilling

Back

10  Nov  201610:15

Nedkylning med kärntemp givare och 4 censor punkter
vilket förhindrar spridningen av bakterier som orsakar dålig livsmedel

så livsmedlen får en bättre hållbarhet.

NEDKYLNING

FRÅN +90°C TILL +3°C

FÖRDELAR:

- FÖRDRÖJD FRAMSTÄLLNING
Nedkylning med bra planering

och öka er produktivitet.

- HÅLLBARIGHETSTID 
mat kan hållas under kontroll i 4-5 dagar

och full kontroll med HACCP.

- KONSTANT KVALITÉ 
På grund av bevarandet av den korrekta graden av fukt och den minsta förlusten av vätskor,

maten håller samma kvalité som om den kommit direkt ur ugnen.

- EKONOMISKA FÖRDELAR 
Matkostnader är ständigt under kontroll eftersom det blir minimalt spill, mat bevaras under längre perioder

och mindre vikt går förlorad på grund av minskad vätskeförlust.

- BÄTTRE SERVICE 
Du har möjlighet att organisera din tid bättre

och blir med effektiv i köket.
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Shock Freezing

Back

10  Nov  201610:15

En vanlig infrysning fryser ner mat långsamt med bildandet av makrokristaller i vätskor som skadar vävnadsstruktur och därefter orsakar 
produktens konsistens och därför kvaliteten försämras under upptining.

NEO sänker snabbt kärntemperaturen av livsmedel till -18 °C med bildning av mikrokristaller som inte skadar strukturen hos produkten.
Detta innebär att produkten håller toppkvalitet efter upptining.

INFRYSNING 

FÖRDELAR:

- FÖRDRÖJD FRAMSTÄLLNING 
Blast frysning görs helt under kontroll och på rätt tid
separera arbetsfasen från bordläggningen fasen.

Essential, till exempel vid framställning av glass eller bakverk.

- JÄMN KVALITÉ
Mindre vikt går förlorad på grund av att vätskor bevaras, så maten behåller sin smak

färg och konsistens och håller också sina näringsvärde.

- EKONOMISKA FÖRDELAR
En utökad och mer varierad meny, eftersom produkter kan köpas när de är i säsong, kostar mindre och större 

mängder; av vilka alla kan bevaras perfekt och används för matlagning året runt.
Utan spill och inga extra kostnader.

FRÅN +90°C TILL +3°C
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≤ 50 mm 50 ÷ 100 mm > 100 mm
20°C

60’

25°C

240’

30°C

360’

START

small 
size

medium 
size

large 
size

Advanced Mode

Thawing
Automatic

Back

10  Nov  201610:15

Att kunna kontrollera och besluta om upptining av en produkt med en specifik funktion innebär att bibehålla de 
organoleptiska egenskaperna och optimera och undvika onödigt spill.

UPPTINING 

FÖRDELAR:

- I RÄTT TID
Snabb upptining vid en kontrollerad temperatur minskar väntetider för beredningssteg,

och garanterar kvalitet och hygien på maten, om rå, halvkokt eller frysas.

- SÄKER LIVSMEDEL
Upptining sker på ett säkert sätt och i full överensstämmelse med HACCP-standarden

den långsamma absorptionen av mikrovattenkristaller i maten.

- KONSTANT KVALITÉ
Det är den idealiska funktionen för varje produkt som skall serveras råa eller kall, såsom fisk eller bakade objekt

eftersom den inte skadar den molekylära strukturen.

- EKONOMISKA FÖRDELAR
Det betyder att du kan få halvfabrikat eller färdiga produkter i relativt korta tidsperioder med

högsta kvalitet och bara rätt mängder som krävs, vilket optimerar matkostnader.

FRÅN -18°C TILL +3°C

SMÅ PORTIONER MEDIUM PORTIONER STORA PORTIONER
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0°C

30°C

-10°C

BLOCK
 

ACTIVATION RISING DELAY BAKINGSTORAGE

variable duration

Leavening

Leavening Retarder
Automatic

Back Manual

10  Nov  201610:15

Kontrollerad jäsning av bröd och bakmixer
genom att hantera temperatur, fukt och timing

JÄSNING

FÖRDELAR:

- FÖRDRÖJD PREPARATION
Bakade brödprodukter kan bearbetas ända fram till slutfasen

och före gräddningen, kan de blockeras eller fördröjas för matlagning vid ett senare tillfälle.

- GARANTERAD KVALITÉ 
Tack vare den exklusiva manuella funktionen med fuktreglering

en hög kvalité uppnås.

 - EKONOMISKA FÖRDELAR
Med fördröjd förberedelse, kan nattskift mm elimineras. Flexibiliteten att producera “just in time” 

är det bästa sättet att optimera resurserna, hantera tid och svara på dom variabla värdena.
Inga extra kostnader för över halvfabrikat livsmedel.

- BÄTTRE SERVICE
Den stora fördelen är att produkterna är tillgängliga för matlagning omedelbart i händelse av oförutsedda situationer.

5 STEGS JÄSNINGSPROCESS
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Slow Cooking
Automatic

Cooking only

Cooking
+ 

Chilling

10  Nov  201610:15

Back

TILLAGA OCH KYLA NER

NEO kan användas utan problem timme efter timme.
Detta är en produkt som kan arbeta 24 timmar om dygnet utan avbrott.

FÖRDELAR:

- FÖRDRÖJD BEREDNING
Efter dagen skift, kan den användas efter när köket är inaktiv och nattetid för lågtemperatur tillagning

Kan programmeras för +3°C kyltemperatur eller till -18°C lagring efter lågtemperatur tillagning.

- KVALITÉ
Långsam matlagning skyddar inte bara smaken utan också saftigheten i produkten.

särskilt stora delar av kött och med utmärkta resultat.

- EKONOMISKA FÖRDELAR
En tydlig viktminskning innebär en ekonomisk fördel

vilket är ytterst viktigt i försäljningen av produkter i delikatessbutiker mm.
flera portioner, större vinst.

- BÄTTRE SERVICE
Flexibiliteten i den här maskinen innebär att du kan organisera ditt arbete bättre,

eftersom du alltid har en viktig maskin till hands för att hjälpa dig.
Denna cykel kan användas i bagerier för för att smälta choklad mm.

UPP TILL +85°C
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65°C

Advanced Mode

Phase 1
Phase 2
HOLD

Back My recipes Cookbook

10  Nov  201610:15

VARM HÅLLNING

En annan viktig funktion i NEO.
Förutom kokning vid låga temperaturer, kan den användas
att hålla mat vid serveringstemperatur under flera timmar.

FÖRDELAR:

- KVALITÉ
Den exklusiva funktionaliteten i Neo garanterar högsta kvalitet

i full överenskommelse med HACCP standarden.

 - EKONOMISKA FÖRDELAR
Den ekonomiska fördelen ligger i tillgänglighet, utan extra kostnader

enhet under arbetstid, men ofta saknas tiden i köket.

- BÄTTRE SERVICE
Det är ett viktigt stöd för att förbättra organisationen och förberedelserna

Det finns inget värre än att arbeta hårt för att hitta de bästa ingredienserna och omvandla dem till en maträtt som 
sedan serveras till kunden i fel temperatur.

+65°C
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NEO 
ENKEL ANVÄNDNING AV TILLBEHÖREN.

 - UPPVÄRMD KÄRNTEMPGIVARE
En mycket bra funktion när givaren skall tas ur en fryst produkt.

- STERIL
The NEO cell can be sanitised using a practical, internally fitted steriliser (optional).

- AUTOMATISK UPPTINING
Funktion för automatis upptining.

 - FÖR KYLNING AV UTRYMMET
En mycket bra funktion innan nedkylning eller infrysning skall börja.

- TORKNING
Med hjälp av en torkcykel rekommenderas innan du börjar laga mat ömtåliga produkter, såsom maränger, vid låga temperaturer.

Det är också viktigt för att förhindra bildningen av formar och obehagliga lukter efter tvättcykeln.

- ANISAKIS KILLER -20°C
Ett särskilt program med en särskild funktion för att aktivera en steriliseringscykel i fisk som ska ätas rå (sushi).

- KONTINUERLIG CYKEL / MULTI-NIVÅ
Med den kontinuerliga cykeln funktionen kan du aktivera multi-level-funktionen på skärmen med möjlighet att välja

upp till åtta timers och tilldela hålltiden i kammaren vid varje nivå.

- RENGÖRNING AV KAMMARE
NEO är utrustad med ett praktisk duschmunstycke som monteras som tillval för att tvätta kammaren.
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051 081081 121 161 122

NEOG051 5 x GN 1/1 60
18 12 1430 500 790 x 720 x 850 1,1 0,6 AC 230V - 50 Hz

NEOP051 4 x 600 x 400 75

NEOG081 9 x GN 1/1 60
25 16 2108 1000 790 x 820 x 1320 1,4 1,1 AC 230V - 50 Hz

NEOP081 7 x 600 x 400 75

NEOG121 12 x GN 1/1 60
36 24 4807 1600 790 x 820 x 1800 3,2 1,8 3N AC 400V - 50 Hz

NEOP121 10 x 600 x 400 75

NEOG161 17 x GN 1/1 60
55 36 7061 1600 790 x 820 x 1950 4,5 1,9 3N AC 400V - 50 Hz

NEOP161 14 x 600 x 400 75

NEOG122 12 x GN 2/1 60
72 48 9986 1600 1100 x 1050 x 1800 6,0 1,9 3N AC 400V - 50 Hz

NEOP122 10 x 600 x 800 75

530
325

1/1 GN

530
325

1/1 GN

530
325

1/1 GN

530
325

1/1 GN

530

650

NEO,
FÖR ALLA BEHOV.

DOM OLIKA MODELLERNA

En rad för ett system som kompletterar och multiplicerar
funktioner på alla nivåer i restaurangbranschen och catering verksamhet. 

NEOG… = savoury matlagning  
NEOP… = söt tillagning 

(1) T.evap.= -25°C / T.cond.= +45°C
(2) T.evap.= -15°C / T.cond.= +55°C

modeller antal kantiner höjd
(mm)

nedkylning
kapacitet på 90 

min 
+90°C > +3°C 

(Kg)

nedfrysning
kapacitet på 24 

min
+90°C > -18°C 

(Kg)

Kylning
eleffekt 
(1) - (W)

uppvärmning
effekt
 (W)

utv dimensioner
(L x P x Hmm)

kylning
eleffekt

absorption 
(2) - (kW)

kylning
eleffekt

absorption
(kW)

Eleffekt
volt
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C02 C40

NEOGC02 20 x GN 1/1 105 70 7100 2400 1200 x 1050 x 2430 7,1 2,9 3N AC 400V - 50 Hz

NEOPC02 20 x 600 x 400 105 70 7100 2400 1200 x 1050 x 2430 7,1 2,9 3N AC 400V - 50 Hz

NEOGC40 40 x GN 1/1
20 x GN 2/1 210 135 13300 4800 1600 x 1350 x 2430 13,3 5,5 3N AC 400V - 50 Hz

NEOPC40 40 x 600 x 400
20 x 600 x 800 210 135 13300 4800 1600 x 1350 x 2430 13,3 5,5 3N AC 400V - 50 Hz

DOM OLIKA MODELLERNA

En rad för ett system som kompletterar och multiplicerar
funktioner på alla nivåer i restaurangbranschen och catering verksamhet. 

NEO,
FÖR ALLA BEHOV.

NEOG… = savoury matlagning  
NEOP… = söt tillagning 

(1) T.evap.= -25°C / T.cond.= +45°C
(2) T.evap.= -15°C / T.cond.= +55°C

modeller antal kantiner

nedkylning
kapacitet på 90 

min 
+90°C > +3°C 

(Kg)

nedfrysning
kapacitet på 24 

min
+90°C > -18°C 

(Kg)

Kylning
eleffekt 
(1) - (W)

uppvärmning
effekt
 (W)

utv dimensioner
(L x P x Hmm)

kylning
eleffekt

absorption 
(2) - (kW)

kylning
eleffekt

absorption
(kW)

Eleffekt
volt

Kantin kapacitet: n° 1 NKS201 (20 x GN 1/1 - 263 mm) eller n° 1 CT0311 (23 x GN 1/1 - 270 mm)

Kantin kapacitet: n° 1 NKS154 (15 x 600 x 400 - 289 mm) eller n° 1 CT2764 (27 x 600 x 400 - 260 mm) 

Kantin kapacitet: n° 1 KKS202 (40 x GN 1/1 - 20 x GN 2/1  - 263 mm) eller n° 2 CT2311 (23 x GN 1/1 - 270 mm) eller n° 1 CT2321 (23 x GN 2/1 - 270 mm)

Kantin kapacitet: n° 1 CT5464 (54 x 600 x 400 - 260 mm) eller n° 2 CT2764 (27 x 600 x 400 - 260 mm)
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NEO
FUNKTIONER 

ANVÄNDANDE
• nedkylning från +90 / +3°C
• infrysning från  +90 / -18°C
• Upptining från -18 / +3°C
• 5 stegs jäs process
• Lågtemperatur tillagning upp till +85°C
• Värmehållning i + 65°C

DRIFT
• 7  tums hög definition, kapacitiv, färgskärm (LCD - TFT - IPS) med val 

av” Touch Screen “funktioner.
 Alla processer visas med specifika ikoner för varje typ av mat, kött, 

fisk, bakade artiklar, etc. och aktiveras genom att trycka på ikonen.
• Flerpunkts uppvärmd kärntempgivare, (4 detekteringspunkter)
• USB anslutning för uppladdning och nedladdning automatisk 

avfrostning
• Integrerad recept bok “Mina recept”
• Steriliserings funktion (tillbehör)
• för kylning av utrymmet
• Torkningsfunktion
• Kontinuerlig cykel

RENGÖRING UNDERHÅLL
• Manuell tvättning med ett, snabb-fit duschmunstycke (tillval)

KONTROLLER OCH SÄKERHET
• Standard monterad ventil vatteninlopp
• Termiskt skydd för att skydda kompressorn.
• dörrbrytare stänger av den interna fläkten när dörren öppnas.

KONSTRUKTION
• Externa sidopaneler och topp i AISI 304 18/10 rostfritt stål.
• Dörr i AISI 304 18/10 rostfritt stål, tjocklek 0,8 mm.
• Innerkammare med rundade hörn i AISI 304 18/10 rostfritt stål.
• läckage säker botten
• hög densitet expanderad polyuretan isolering (ca 42 kg / m3), 

tjocklek 60 mm, HCFC-fri.
• Kondens värmeelement på stommen under magnetiska tätnings stop.
• Full bredd, horisontella ergonomiskt handtag och magnetiska 

tätningar på alla fyra sidor av dörren.
• Patenterat system för att injicera luftfuktigheten i cellen.
• Löstagbar skenor i AISI 304 18/10 rostfritt stål, lätt flyttas för att hålla 

1/1 GN eller 600 x 400 plåtar.
• Löstagbara, L-formade styrskenor i AISI 304 18/10 rostfritt stål, 

slitsade i var 15: e mm.

KYLAGGREGATS KONSTRUKTION
• Elektriska fläktar med indirekt flöde på maten.
• hermetsik kompressor.
• köldmedium R404A.
• Högpresterande förångare med flera gas injektionspunkter.
• Koppar aluminium förångare och katodisk färgbeläggning med giftfri 

epoxiyta.
• Kondensor med behandlade aluspjäll.
• Patenterat hetgas avfrostning.
• energi avfrostings system.

TILLBEHÖR
• kan beställas i 60 Hz
• anslutning flr C kyla
• med vattenkyld kondensor
• med hjul varav två med broms
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NEOG051 NEOP051 HARD 25,00 75 0,081 HARD 15,00 265 0,264

NEOG081 NEOP081 HARD 35,00 109 0,080 HARD 20,00 270 0,267

NEOG121 NEOP121 HARD 45,00 115 0,080 HARD 30,00 265 0,268

NEOG161 NEOP161 HARD 70,00 115 0,079 HARD 40,00 260 0,266

NEOG122 NEOP122 HARD 90,00 115 0,080 HARD 60,00 265 0,268

NEO
PERFORMANCE AND CONSUMPTION DATA, IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN DIRECTIVE 2015/1095 

REGARDING THE DATA DETECTION METHOD.

Notes

Draft standard TC 44 WI 00044048:
The performance test was performed with mashed potatoes in a GN1/1 H40 mm tray, with the mashed potatoes being 35 mm thick, 
equal to ~5 kg per tray, with blast chiller in a room measured at 30°C.

The specific blast chilling consumption expressed in kWh/kg was taken starting with an average mashed potato temperature of 65°C, 
arriving at +10°C at the end of blast chilling and in less than 120’.

The specific consumption in quick deep freezing express in kWh/kg was taken starting at an average mashed potato temperature of 
65°C, arriving at -18°C at the end of deep freezing and in less than 270’.

Models
Blast chilling

program

Blast chilling 
capacity

(kg)

Blast chilling 
cycle time

65 > +10°C
(min)

Energy
cosumption for 
blast chilling 

function
(kWh/kg)

Shock freezing
program

Shock freezing 
capacity

(kg)

Shock freezing 
cycle time

65 > -18°C
(min)

Energy
cosumption for 

freezing function
(kWh/kg)



LAINOX ALI S.p.A.
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia 
31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.it
www.lainox.com
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kontakta oss för en demostration
tel. +39 0438 9110 ∙ lainox@lainox.it

Joakim
Text Box
Kontakta oss för mera information:Coolpart AB 08-554 405 00Info@coolpart.se




