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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.
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asigurå o mai mare productivitate, existând ¿i posibilitatea
deschiderii mecanice a pungilor în care se introduce marfa în
vederea clipsårii.
Pentru ambalarea de lichide existå ¿i o varianta orizontalå a
acestei ma¿ini de clipsat.

Ma¿ina de clipsat pungi EZ 4500/600/700
Introducerea mo¡ului pungii în matri¡a
de clipsare declan¿eazå automat clipsarea în paralel cu tåierea excesului de
rest de pungå pentru a împiedica existen¡a unui ambalaj posibil imperfect.
Designul simplu, o¡elul inoxidabil ¿i
pår¡ile de maså plasticå asigurå o igienizare corespunzåtoare a
ma¿inii în concordan¡å cu cele mai exigente reguli de igienå.
Ma¿ina nu con¡ine multe piese mobile fiind prietenoaså cu servizarea ei. Nu este de neglijat faptul cå ma¿ina consumå pu¡in aer
comprimat.
Ma¿ina poate fi construitå cu posibilitatea de a se aproviziona
pentru clipsare pe partea stângå sau pe partea dreaptå precum
¿i de a se introduce în fluxul de produc¡ie ca model stabil pe
masa de produc¡ie sau cuplarea acestei ma¿ini cu MPL care

MPL – Cel mai eficient ¿i igienic sistem
confec¡ionat din o¡el inoxidabil pentru ambalarea
în pungi a påsårilor
Ma¿ina de introdus în pungi carnea de pasåre, dezvoltatå de
Poly-Clip este cea mai eficientå ma¿inå de introdus în pungi a
puilor de gåinå, gåini, ra¡e, gâ¿te ¿i piese tran¿ate de carne de
pasåre.
Combinat cu ma¿ina de clipsat a liniei de ambalare EASY CLIP
LINE se creazå un sistem perfect de ambalare în pungi.

Ma¿ina de clipsat cu un singur clips EZ 4500/600/700 face
parte din EASY CLIP LINE a firmei Poly-clip, în vederea clipsårii în bune condi¡ii a diverselor tipuri de pungi ¿i plase.
Ma¿ina este folositå în mod special pentru o ambalare
eficientå ¿i sigurå a påsårilor (pui, gåini, ra¡e, gâ¿te, piese
tran¿ate de pasåre) dar poate fi folositå ¿i pentru alte produse
solide sau chiar lichide. ¥n func¡ie de aceste produse precum ¿i
mårimi de pungi existå mai multe tipuri care respectå regulile de
igienå a produselor ambalate dar ¿i posibilitatea de spålare ¿i
dezinfectare.
Ma¿inile din EASY CLIP LINE sunt simple, robuste ¿i asigurå o
clipsare corespunzåtoare, respectiv clipsarea etan¿å ¿i igienicå a
pungilor. Ma¿ina mai sus men¡ionatå este ac¡ionatå pneumatic.
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Se pot folosi la alegere pungi puse una peste alta sau pungi
agå¡ate într-un sistem liniar.
Existå posibilitatea deschiderii pungii introduse în ma¿inå pentru
a u¿ura introducerea påsårilor în pungå. Ma¿ina este foarte
rapidå ¿i poate asigura ambalarea pânå la 15 bucå¡i pe minut
pentru fiecare sta¡ie de clipsare.

Ma¿ina MPL este ac¡ionatå pneumatic,
modul de lucru fiind foarte simplu
Se introduce automat aer în pungå în a¿a fel încât aceasta, interiorul ei, så fie pregåtit pentru introducerea påsårilor. Pasårea se
introduce manual în punga deschiså ¿i este împinså în pungå

pânå când spa¡iul interior este perfect folosit. Dupå aceasta,
punga astfel umplutå este închiså de ma¿ina de clipsat
¿i se introduce într-un tip de ambalaj (cutii de carton, cutii de
plastic etc).
Instantaneu se preia o a doua pungå pentru aceea¿i opera¡iune.
De regulå se folosesc pungi de polietilenå, pungi pentru vacuumare sau pungi termocontractibile.
Confec¡ionarea acestor ma¿ini din o¡el inoxidabil asigurå o
curå¡are u¿oarå precum ¿i folosirea procedurilor standard de igienizare. Ma¿ina MPL poate så fie dotatå cu 2 sta¡ii de clipsare din
programul EASY CLIP LINE, una pe partea stângå, cealaltå pe
partea dreaptå.

De asemenea, se pot livra ¿i diverse sisteme de pregåtire a pungilor înainte de umplere.
Fiecare ma¿inå de clipsat poate fi dotatå cu un sistem de etichetare sub clips care så con¡inå diverse date necesare identificårii
produsului ambalat. Prin acest sistem, Poly-clip se înscrie în rândul marilor ofertan¡i pentru ma¿ini de clipsat pungi cu diverse
sortimente de carne de pasåre.
Poly-clip anun¡å ca o noutate organizarea pe metode logistice a
sta¡iei de ambalare PPS. Aceastå sta¡ie de ambalare, care folose¿te sistemul FIFO (first in first out) optimizeazå dirijarea
mårfii ambalate spre depozitele de livrare, existând posibilitatea
existen¡ei unui sistem de ambalare ¿i logisticå în acela¿i timp.
Sistemul PPS este construit pe principiul LEGO, modular ¿i extensibil, fiind posibilå o corelare între ambalare, depozitare ¿i linii

de cântårire ¿i sortare. Sistemul permite o cre¿tere a productivitå¡ii muncii în paralel cu distan¡area acestei ambalåri de orice
posibilitate de contaminare cu materiale destinate ulterior ambalårii cum ar fi diverse tipuri de cartoane. Numai dupå ambalarea
cårnii de pasåre, carcase sau piese, numai dupå ce acestea sunt
închise igienic putem vorbi de o dirijare a acestora prin benzi
transportoare cåtre depozite de påstrare sau spa¡ii de livrare.
¥n vederea urmåririi trasabilitå¡ii precum ¿i eviden¡ierea fiecårei
¿arje de produc¡ie fiecare ma¿inå de clipsat trebuie så fie
dotatå ¿i cu posibilitate de etichetare sub clips cu eticheta cu cod
de bare.
Sistemul de ambalare cu ma¿ini de clipsare EASY LINE cu MPL ¿i
PPS reprezintå formula idealå ¿i eficientå pentru ambalarea produselor din carne de pasåre în pungi.
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