
www.darimex-techno.rowww.darimex-techno.ro

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

Linia de por¡ ionare ¿i  separare cârna¡i   proaspe¡i

�VEMAG 
FSL 210

Linia de por¡ ionare 
pe lungime

FSL 210 este destinatå por¡ionårii flexibile ¿i precise, råsucirii
¿i separårii cârna¡ilor în membrane preponderent naturale
dar ¿i artificiale. FSL 210 calculeazå automat lungimea
por¡iilor, pentru o por¡ionare exactå. Viteza de lucru 
este de pânå la 800 de por¡ii pe minut. 
Cârna¡ii sunt por¡iona¡i în lan¡uri sau individual.

– Specialistul 
în por¡ionarea
cremwur¿tilor –
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Prezenţa activă a partenerilor de afaceri
Darimex-Techno la expoziţia Anuga Foodtec
din Köln, 20-23 martie 2018
Ca târg, Anuga Foodtec constituie un reper important pentru industria alimentară
internaţională de produse alimentare. Anuga Foodtec este în plină activitate 
de dezvoltare, cu o importanţă mereu crescândă în ceea ce privește inovaţiile 
și viziunile tehnologice în domeniul procesării produselor alimentare. 
Târgul tratează cu prioritate tehnologii de procesare, dozare și ambalare, 
ingrediente pentru siguranţa alimentară, precum și alte aspecte legate de 
producţia de alimente.

Firma Poly-Clip, numărul 1 
pe plan mondial în clipsarea 
automată a produselor, va fi
prezentă cu următoarele noutăţi : 
FCHL 160 – pentru clipsarea 
și agaţarea salamurilor 
cu încărcare frontală, 
ICA XL – calibre până la 250 mm,
FCA 100, FCA 90 – upgrade, 
TSCA 160 – cu videojet 
de imprimare termică, 
APL cu etichetator  ES 5000, 
MPL cu clipsator EZ 4500.

L a fiecare 3 ani, Anuga FoodTec con-
stituie un punct de atracţie pentru
vizitatorii din întreaga lume, intere-

saţi de ultimile evoluţii în materie de noi
tehnologii de producţie, automatizarea și
robotizarea acestor procese, noi soluţii de
soft și tehnică informaţio na lă, precum și
aspecte legate de protecţia mediului 

ambiant, dezvoltarea de produse mai
sănătoase pentru consumatori.

Firma Darimex Techno care deţine
reprezentanţa unor firme de top în 
diverse activităţi, cum ar fi: procesare
carne, procesare brânzeturi, procesare
produse de panificaţie, produse ale in-
dustriei piscicole prin firmele care au

contracte de reprezentare cu societatea
noastră, va fi deosebit de activă pe pe-
rioada acestui târg și invită pe toţi
partenerii noștri actuali și potenţiali să se
documenteze în standurile firmelor 
Poly-Clip, Vemag Maschinenbau, Vemag
Anlagenbau, K+G Wetter, Schröder pe
perioada acestor manifestaţii.

Noua dezvoltare pentru produse
lungi (peste 1 metru lungime), desti-
nate produselor feliate

FCA 90

www.darimex-techno.ro
Noutate în privinţa clipsării pro-
duselor cu calibru mic, până la 
100 mm în regim de mare viteză

FCA 100

FCHL 160

Instalaţie automată de clipsare și încărcare a produselor clipsate pe beţe, în
vederea ușurării muncii de încărcare a cărucioarelor de afumare și fierbere.
Constituie primul pas spre automatizare.
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Sus: Instalaţie de răcire intensivă

Jos: Instalaţie combinată de tratare 
termică – combinaţia ideală de fierbere,
afumare și răcire

www.darimex-techno.ro
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Mașină automată de clipsat batoane
cu calibrul până la 250 mm

ICA XL

Linie flexibilă pentru carne fresh

Flexi Line

FSL 210 este destinat porţionării 
flexibile și precise, răsucirii și separării
cârnaţilor proaspeţi, în membrane
preponderent naturale, dar și artifi-
ciale.

Mixer de înaltă performanţă cu o 
capacitate de 500 kg pentru industria
alimentară

Cutter fără vacuum pentru fabricarea
mezelurilor

FSL 210

TSCA 160

Sistem automat de clipsare a produselor care 
nu folosește o membrană, ci produsele sunt 
ambalate în folie, pe care mașina TSCA 160 
o lipește automat, creând astfel o membrană cu
calibrul de până la 160 mm. Instalaţia este 
destinată producerii de șunci sau produse fierte
care nu necesită afumare. Astfel,  prin utilizarea
TSCA 160, costul aferent membranelor se reduce
deoarece  folia este mai ieftină, se permite 
o imprimare mai bună.

APL și MPL

Soluţii de ambalare și clipsare în pungi a puilor întregi

Firma Vemag Machinenbau, 
pe o suprafaţă de 1.000 metri 
pătraţi, va prezenta circa 
30 de linii și mașini în domeniul
dozării, umplerii și prezentarea 
de noi soluţii pentru industria
procesatoare de carne, 
brânzeturi, produse piscicole 
precum și panificaţie.

Firma Vemag Anlagenbau 
va prezenta noi tipuri de mașini
pentru procesarea termică 
a preparatelor de carne, 
brânzeturilor și produse piscicole.

� Pe întreaga perioadă a
târgului, colectivul Darimex
asigură consultanţă 
tehnologică precum și spri-
jin în vederea tratativelor 
pentru contractare.

� Vă așteptăm cu interes la
cea mai mare manifestare
de industrie alimentară din
acest an, pe perioada 
20-23 martie 2018.

Firma K+G Wetter va prezenta
variante noi ale mașinilor 
de tocare fină si grosieră, 
pentru diverse tipuri de produse
alimentare.
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