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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 membrane 
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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M a¿inile Poly-Clip din seria FCA , respectiv FCA Tip 50, 90, 120, 140 ¿i 160 sunt cele
mai perfec¡ionate ma¿ini de pe pia¡å la ora actualå în materie de clipsare 
a salamurilor (închiderea batoanelor). Aceste ma¿ini lucreazå cu un tip nou de

clips, premierå mondialå, cu închidere rotundå, fa¡å de închiderea cu clipsuri 
trapezoidale, care se practica pânå în prezent. Ambele tipuri de clipsuri sunt produse
dintr-un aliaj de aluminiu. Avantajul acestui nou tip de închidere constå în cre¿terea
etan¿eizårii salamului sau a preparatului de carne, aceasta crescând de la 30-40% 
(în cazul clipsurilor vechi) la 65-70%. O etan¿eitate mai bunå a salamului måre¿te

automat ¿i cre¿terea durabilitå¡ii produsului de la 2-3 såptåmâni, în
condi¡iile unei temperaturi de +4 grade Celsius, la o durabilitate de 
6-8 såptåmâni, în condi¡iile depozitårii acestor batoane la temperatura
de +4 grade Celsius.

Performan¡å maximå 
în clipsarea cu ma¿inile POLY-CLIP!

� Este o ma¿inå compactå ¿i u¿or de manevrat.
Multitudinea modurilor de întrebuin¡are, precum ¿i
imaginea opticå a produsului prin folosirea clipsurilor
R-ID vorbesc de la sine.
Cine dore¿te så aibå o elasticitate în paleta de produ-
se de la cârna¡i individuali, marfå pentru feliere, ¿unci
¿i produse formate nu poate så treacå nepåsåtor pe
lângå ma¿ina automatå cu dublå clipsare FCA 90.
Ma¿ina clipseazå membrane colagenice pânå la cali-
bru 100 mm, fibroase pânå la 120 mm (depinde de
gradul de rezisten¡å a materialului) ¿i membrane arti-
ficiale (tip poliamid) pânå la 160 mm. 
La dezvoltarea acestui clipsator automat, producåtorul
Poly-Clip System s-a orientat spre clipsurile R-ID pen-
tru aspectul îmbunåtå¡it al acestor produse.
Reducerea mo¡ului de clipsare, apropierea clipsului
cât mai mult de corpul principal al salamurilor, nu
numai cå îmbunåtå¡esc aspectul optic al produsului
dar asigurå ¿i o eficien¡å sporitå la felierea produselor
prin ob¡inerea unui numår mai mare de felii.
Prin folosirea clipsurilor L, atât produsele cu un dia-
metru mai mic cât ¿i celelalte produse cu calibre mai
mari vor fi cu siguran¡å bine clipsate. Distan¡area pro-
duselor între cele 2 por¡ii de clipsat a fost schimbatå

cu sistemul SAFETY TOUCH. ¥n acest mod, FCA 90 se
poate folosi ¿i pentru bucå¡i de ¿uncå, chiar dacå sunt
injectate doar cu 10% solu¡ie de injectare aceste
bucå¡i nu vor ajunge så împiedice clipsarea puternicå
¿i automatå.
Prin folosirea PCS Motion-Controller se ajunge la un
nou standard de vitezå pentru produsele clipsate cu al
doilea clips în retragere.
Cel care lucreazå cu ma¿ina poate, prin sistemul
SAFETY TOUCH, så treacå rapid de la sistemul stan-
dard la sistemul cu retragere a celui de-al doilea clips.
Men¡ionåm cå ma¿ina poate så recunoascå automat
mårimea clipsului ¿i matri¡a pentru a se elimina even-
tualele gre¿eli. Automatul de clipsare prelucreazå clip-
surile R-ID cu împår¡irea M, L, XL, la îndepårtea pastei
de la 26 pânå la 44 mm sau la o îndepårtare a pastei
pânå la 300 mm. 
Clipsurile R-ID garanteazå rezisten¡a la închidere ¿i
etan¿eitatea produsului, la membranele artificiale
(poliamid) pânå la etan¿eizarea perfectå pentru
împiedicarea påtrunderii bacteriilor.
La produsele care au ¿i inel de sfoarå, automatul
GSA20 poate fi folosit ¿i pe partea dreaptå nu numai
pe stânga. Prin dotåri op¡io nale, produc¡ia poate fi

sprijinitå ¿i în sistemul de lucru automat. Astfel,
sistemul AUTO STOP SISTEM CLIP controleazå rezer-
va de clipsuri de pe rolå sau un alt senzor controlea-
zå terminarea acestei role. Corelarea individualå în
cazul cå se lucreazå cu zwilling se optimizeazå prin
dirijarea frânei de membranå pe fiecare tub al 
zwillingului tot cu ajutorul sistemului SAFETY
TOUCH. Datele necesare întreprinderii sunt u¿or de
citit pe ecranul unui calculator prin sistemul 
WS-FOOD STANDARD, fapt ce face posibilå actuali-
zarea re¡etelor si a softului. 
Sistemul integrat de diagnosticare este corelat tot prin
SAFETY TOUCH, care transmite semnale clare pentru
situa¡ia func¡ionårii ¿i analizeazå timpul de aprovizio-
nare cu clipsuri ¿i clipsarea propiu-ziså. Acest lucru
face posibil ca respectarea re¡etelor så poatå fi urmå-
ritå continuu, så se elimine gre¿elile ¿i så se asigure o
produc¡ie calitativ constantå. 
De remarcat cå FCA 90 se cupleazå foarte u¿or la
ma¿ina de umplut. Exteriorul ma¿inii con¡ine supra-
fe¡e plane care asigurå curå¡irea ¿i igienizarea în con-
formitate cu prevederile legisla¡iilor alimentare. 
Poly-Clip System de¡ine o pozi¡ie de vârf în oferirea de
sisteme de clipsare eficiente.

�POLY-CLIP
FCA 50

�POLY-CLIP
FCA 90

� Ma¿inå automatå pentru dublå clipsare

� Pentru batoane mici, de calibre de la 18 la 50 mm

� Pânå la 300 cicluri pe minut

� Clipsuri R-ID de mårime XS, foarte mici, adecvate
reducerii lungimii batonului, ¿i R-ID de mårime S

� Lubrifiere centralizatå pentru fiabilitate 
¿i duratå de via¡å maxime

� Ma¿inå automatå pentru dublå clipsare

� Extindere pânå la 300 mm cu sistemul 
PCS Motion-Controller

� Domeniu de calibrare de la 38 la 160 mm

� Productivitate ridicatå pânå la 126 cicluri pe minut

� Folose¿te clipsul R-ID, asigurând astfel clipsarea 
perfectå ¿i împiedicarea påtrunderii bacteriilor



� Ma¿ina automatå de clipsat FCA 160 este mai eficientå, 
mai rapidå ¿i mai flexibilå. Prin urmare face ca produc¡ia de
salamuri så fie „în mod automat mai productivå“. Eficien¡a sa
este de neegalat în ceea ce prive¿te gama de calibre asiguratå de
noul separator, noua clipsare super etan¿å, simplitatea resetårii
pentru schimbårile de produs. Productivitatea sa, viteza ¿i super-
fiabilitatea sunt sus¡inute de un grad ridicat de automatizare.
Nume roasele caracteristici tehnice noi o fac så fie cea mai pro-
ductivå ma¿inå automatå de clipsat din lume.

Nicio altå ma¿inå de clipsat 
nu este a¿a de rapidå ¿i flexibilå

Viteza sa de clipsare stabile¿te un nou standard pentru calibre
mari. FCA 160 închide orice tip de membranå, fie ea de plastic,
fibrå sau colagen, cu o vitezå de 160 cicluri pe minut în func¡ie

de produs. Sfera largå de calibre, de la 38 la 160
mm, oferå flexibilitate ¿i productivitate maximå,

fåcând FCA 160 compatibilå cu orice tip de program.

Automatizarea, 
auto reglementarea procesului

Gradul mare de automatizare împinge pânå la
extreme performan¡a FCA 160. Oferå posibilitatea unui
proces continuu, monitorizat de parametri de produc¡ie
selecta¡i. Aceasta înseamnå cå ma¿ina verificå singurå
dacå clipsul prezent este cel potrivit, matri¡a potrive¿te
clipsul iar presiunea ¿i dimensiunea gåurii separatoru-
lui sunt setate corect. Dacå apar devia¡ii de la para-
metrii memora¡i, sistemul de control le corecteazå

automat sau afi¿eazå pentru operator un mesaj de eroare.

Clipsarea este acum chiar mai preciså 
datoritå noii genera¡ii de clipsuri

Noua formå a clipsului creeazå o pliere simetricå a membranei
iar clipsul este închis cu mai multå putere. Datoritå închiderii
igienice, fårå bacterii, este asiguratå o duratå de via¡å mai mare
a produsului. 

Prima ma¿inå de clipsat automatå 
cu lubrifiere centralizatå

Poly-Clip System este singurul producåtor din lume care oferå o
ma¿inå de clipsat cu lubrifiere centralizatå. Nu mai este posibil
så se treacå cu vederea o etapå de lucru atât de importantå.
Automatizarea, utilizarea orientatå spre lubrifiere, reduce uzura
¿i scade considerabil cheltuielile de între¡inere.

� Ma¿inå automatå pentru dublå clipsare

� 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

� Ma¿inå automatå pentru dublå clipsare

� Pentru calibre de la 38 la 160 mm

� Pânå la 160 cicluri pe minut

� ¥nchide orice tip de membranå, fie ea de plastic, 
fibrå sau colagen 
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�POLY-CLIP
FCA 120

�POLY-CLIP
FCA 160

�POLY-CLIP
FCA 140

� Ma¿inå automatå pentru dublå clipsare

� Pentru calibre de la 24 la 120 mm

� Pânå la 200 cicluri pe minut

� Automatå, procese de autoreglare pentru 
productivitate maximå

� Noul sistem de clipsare permite o reducere a lungimii
batonului, în a¿a fel încât la feliere din baton 
så se poatå ob¡ine cantitatea maximå de felii, 
feliile imperfecte fiind reduse la minimum posibil

� Lubrifiere centralizatå pentru fiabilitate ¿i duratå 
de via¡å maxime

� FCA 120 închide clipsurile R-ID 
de dimensiuni: S ¿i M


