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Firma VEMAG prezintå linia de por¡ionare 
pe lungime LPG 209 cu magazie de membrane. 

Legåtura dintre magazia de membrane complet 
automatizatå ¿i capul dublu de umplere dotat cu 2 ¡evi
de råsucire permite un ritm rapid de a¿ezare pe ¡evi 
a membranelor celulozice, colagenice sau poliamidice. 
Este vorba de membrane pentru cârnåciori fier¡i 
sau cruzi în calibru de 14-40+ mm, ¡evi care pot fi
încårcate automat pentru tipul de mebrane 
colagen-poliamid ¿i celulozice.

�HP 20
�LPG 209
�AH 212

Linia de porţionare

Ma¿ina automatå pentru dublå cl ipsare

�POLY-CLIP
FCA 140

Pentru calibre de la 38 la 150 mm

Pânå la 156 cicluri pe minut

Reducerea la maxim a opririi
ma¿inii pe perioada de încårcare 
a membranelor ¿i pe perioada 
de între¡inere, cu o siguran¡å 
¿i mai ridicatå

Bandå transportoare igienicå 
în totalitate, dezmembrare fårå
unelte

Accesibilitate optimå pentru 
o curå¡are u¿oarå

Linia de por¡ ionare 
pe lungime
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La INDAGRA FOOD 2016, târgul interna¡ional pentru industria alimentarå, ce a avut loc la ROMEXPO Bucure¿ti în
perioada 2-6 noiembrie, Darimex Techno a prezentat o mare varietate de ma¿ini ¿i utilaje printre care: POLY-CLIP FCA
80, POLY-CLIP FCA 140 (noutate), POLY-CLIP FCA 160, VEMAG ANLAGENBAU AEROMAT II, VEMAG MASCHINENBAU
LINIA DE PORºIONARE (HP20 + LPG209 + AH212), SCHRODER IMAX 400SL, SCHRODER MAX 600, HOLAC CUBIX,
HOLAC SECTOMAT TC 230, KOLBE AW130-240, KOLBE K430, HENNEKEN TUMBLER B6 (3000 litri), HENNEKEN MALAX-
OR SUB VACUUM, K+G WETTER CUTMIX CM 90, K+G WETTER MWW 130. 
De asemenea, alåturi de utilajele performante, au fost prezentate membranele de calitate superioarå – WALSRODER,
care de curând fac parte din portofoliul de afaceri al Darimex Techno.

INDAGRA FOOD 2016, 
un real succes pentru Darimex Techno

� „Ne-am prezentat la târgul INDAGRA FOOD cu un tumbler din noua
genera¡ie, pe care l-am prezentat pentru prima oarå anul acesta la IFFA,
cel mai mare târg pentru industria cårnii din lume. Acesta are un nou
sistem de decongelare, prin care este scurtat timpul alocat acestei etape
de produc¡ie. Existå op¡iunea decongelårii în dublå manta sau la abur
pentru programele mai scurte de decongelare. De asemenea, tumblerul
are noi unelte de amestecare dispuse în diagonalå, ceea ce înseamnå cå
timpul acordat procesului de tumblerizare este mai scurt. La toate aces-
tea se adaugå ¿i un nou design. Tot la IFFA, am prezentat ¿i un nou
tumbler de linie dedicat producåtorilor de rang industrial. Feedbackurile
au fost foarte bune, pentru cå utilizând noua ma¿inå, producåtorii nu vor
mai avea probleme pe partea de logisticå. Introduc produsul în tumbler,
de unde ajunge apoi direct în sistemul de umplere.”

� „Compania Kolbe a expus, anul acesta, la târgul INDAGRA FOOD 
un fieråstråu cu bandå pentru carne proaspåtå, congelatå, pe¿te, oase
etc, pe care l-am prezentat în premierå la IFFA. Este cea mai nouå gene -
ra¡ie scoaså pe pia¡å, iar principalul såu avantaj este cå respectå cele
mai ridicate standarde de igienå alimentarå. Acest fieråstråu a fost con-
ceput în conformitate cu cele mai recente norme impuse de Comisia
Europeanå în materie de siguran¡å ¿i securitate. Succesul de care se
bucurå aceastå unealtå se datoreazå faptului cå genera¡iile mai vechi au
dus la scåderea asigurårilor pentru operatori cu aproximativ 17%, dupå
câ¡iva ani de utilizare. 
Aceasta este cea mai nouå ma¿inå de tocat carnea din portofoliul KOLBE,
ce are un sistem hidraulic de încårcare. Este o aplica¡ie ce poate fi folositå
de to¡i producåtorii, indiferent de dimensiunea lor. Capacitatea de pro-
duc¡ie variazå de la 1 la 3 tone pe orå. 
La acest moment, în România în special, remarcåm o cre¿tere în rândul
companiilor mici ¿i medii, care achizi¡ioneazå tehnologii de ultimå orå.
Spre deosebire de marii producåtori, acestea nu au nevoie de utilaje ce
ocupå un spa¡iu mare, ci de unele mai compacte.”

Thomas HAGMEIER –
Director KOLBE

Kai HENNEKEN – Membru 
în Bordul de Conducere HENNEKEN



� „Utilajul cu care ne-am prezentat anul acesta la târgul INDAGRA FOOD este un
tumbler MAX 600. 600 se referå la capacitatea de încårcare (600 de litri). Acest tum-
bler poate fi folosit pentru mai multe tipuri de produse de la ¿uncå la mici, a¿adar este
ma¿ina idealå pentru producåtorii mici ¿i mijlocii. Este un utilaj foarte complex,
întrucât are 99 de programe diferite, înså, în acela¿i timp, este foarte u¿or de utilizat
¿i datoritå faptului cå procedeele de mentenan¡å sunt foarte u¿or de realizat. Designul
a fost conceput în a¿a fel încât ma¿ina så poatå fi datå în func¡iune imediat ce este
amplasatå în fabricå. Vine dotatå cu sistem de råcire ¿i pompå vacuum, tocmai pen-
tru a nu îl obliga pe client så facå noi achizi¡ii. Pentru un astfel de utilaj precum e MAX
600, capacitatea de produc¡ie este de 5 tone în modul de lucru cu un singur schimb
¿i de 9 tone în douå schimburi. Acest tip de tumbler se aflå de 40 de ani în progra-
mul nostru. Este calul nostru de båtaie, pentru cå este încå foarte apreciat în rândul
clien¡ilor datoritå faptului cå are aceste avantaje pe care le-am enumerat mai sus.

De asemenea, la INDAGRA FOOD, am expus ¿i un injector pe care l-am prezentat în
premierå la IFFA anul acesta. Este o nouå linie de produse, pe care am denumit-o
Smartline. Acest tip de injector este adecvat pentru producåtorii mici ¿i mijlocii ¿i
poate avea o capacitate de pânå la 4 tone pe orå. Då un randament foarte bun în
produc¡ia de kaiser. Unul dintre avantajele utilizårii acestui injector este cå acele
sunt foarte u¿or de schimbat,
un aspect foarte important pen-
tru întrunirea standardelor de
igienå. Înåuntrul acestui utilaj
este instalat un sistem care
amortizeazå vibra¡iile emise în
timpul func¡iunii, ceea ce
înseamnå cå ¿i costurile de
mentenan¡å sunt mult mai
scåzute. Panoul de control este
rezistent la apå, tocmai pentru
a putea fi protejat de aparatele
de curå¡at cu mare presiune
folosite de obicei în fabrici.
Acest injector are o duratå de
utilizare foarte îndelungatå ¿i
poate fi folosit pentru o gamå
largå de produse de la piept de
pui la mu¿chi file.”
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� „La edi¡ia de anul acesta a târgului INDAGRA FOOD, am expus o linie de
mezeluri. Cea mai importantå particularitate a acesteia este cå este una dintre cele
mai rapide linii disponibile la acest moment pe pia¡å la nivel mondial. Viteza
depinde în func¡ie de membranele folosite. De exemplu, în produc¡ia de mezeluri
în membrane artificiale, capacitatea acestei linii este de 3 tone ¿i jumåtate pe orå.
Un alt aspect important al acestei linii este flexibilitatea. În aceastå linie, am inte-
grat cea mai rapidå ma¿inå de umplere din lume. 
La acest moment, VEMAG MASCHINENBAU nu mai este doar un producåtor de uti-
laje, ci de solu¡ii, pentru cå businessul se axeazå foarte mult pe oferta de produse
personalizate. Clien¡ii nu ne mai abordeazå spunându-ne cå vor un anumit utilaj
din portofoliul nostru, ci cå au nevoie de ajutorul nostru pentru a dezvolta un pro-
dus care så se plieze pe nevoile lor. În prezent, producåtorii din industria cårnii se
îndreaptå tot mai mult cåtre un sistem de tip monoproduc¡ie. Fluxul de produc¡ie
este mult mai rapid într-o fabricå în care se fac doar 4 -5 produse diferite. De asta
au nevoie clien¡ii no¿tri din industria cårnii: de ma¿inårii foarte rapide ¿i de
ma¿inårii care por¡ioneazå impecabil, din dorin¡a de a-¿i eficientiza businessul.”

� „Acesta este cel mai nou sistem din portofoliul VEMAG – celula de
afumare AEROMAT 2. Este pentru prima oarå când o prezentåm împre-
unå cu recuperatorul de energie, care este foarte folositor în cazul pro-
duselor cu perioadå de maturare foarte lungå. Principalul avantaj al
acestei celule este cå permite reducerea consumului de energie cu pânå
la 30%. AEROMAT 2 este mult mai flexibil decât predecesorul såu,
întrucât putem foarte u¿or så îi înlocuim mai multe componente de la sis-
temul de încålzire la cel de råcire. Dacå scoatem înlocuim sistemul de
încålzire cu unul de du¿are ¿i ob¡inem un sistem intensiv de råcire. Un alt
avantaj este cå putem pune la dispozi¡ia clien¡ilor sisteme de încålzire ce
consumå aproximativ 300 kw, în mod normal fiind vorba de un consum
de doar 200 kw. Producåtorii europeni au primit cu entuziasm aceastå
celulå. Testele efectuate în Cehia au relevat cå timpul de afumare este
redus cu pânå la 30%, folosind AEROMAT 2 în combina¡ie cu generatorul
de fum. Iar produsul finit este mult mai bun. Afacerile desfå¿urate de
VEMAG ANLAGENBAU în România au crescut de la un an la altul. Anul
acesta, a fost un an foarte bun pentru noi din acest punct de vedere, ast-
fel cå România este o pia¡å foarte importantå pentru noi.”

� „Anul acesta la târgul INDAGRA FOOD,
am prezentat noul cutter cu vacuum cu o
capacitate de 120 de litri. Este o construc¡ie
complet nouå, principalul nostru obiectiv
fiind så reducem timpul alocat mentenan¡ei
¿i curå¡eniei, påstrând înså standardele de
igienå ridicate cu care i-am obi¿nuit pe
clien¡ii no¿tri. Aceastå ma¿inå este mai u¿or
de curå¡at, întrucât are mai pu¡ine sigilii.
Este principalul avantaj al acesteia în raport
cu cutterele cu vacuum prezente pe pia¡å,
care sunt foarte dificil de curå¡at. Clapetele
pot fi deschise printr-o simplå apåsare, nefi-
ind nevoie de unelte speciale cum este în
cazul altor cuttere industriale. Este prima
oarå când am expus acest model în
România. Al doilea model pe care îl
expunem în România pentru prima oarå, cu
ocazia târgului INDAGRA FOOD, este o
ma¿inå de tocat de ultimå genera¡ie. Este
unicå la nivel mondial, pentru cå îi permite
operatorului så aibå acces rapid pentru a-o
curå¡a ¿i pentru a schimba produsul.”

Mike DIROLL – Director de vânzåri
VEMAG MASCHINENBAU

Lars DUNKER – Director de vânzåri
VEMAG ANLAGENBAU

Volker LAUBER – 
Director general K+G WETTER

Günter BREITBACH – 
Referent de ¡arå (România) SCHRÖDER


