T EHNOLOGIE

T EHNOLOGIE

Partenerii de afaceri ai DARIMEX TECHNO vå invitå la
IFFA 2013, Frankfurt, Germania, în perioada 04-09 mai!

Ma¿ina de umplut cu vacuum VEMAG HP3 cu tehnologia cu
¿nec dublu pentru produc¡ii mici.


Linia de mezeluri VEMAG CC215 – membrane alginate coextrudate cu cea mai finå artå: noua tehnologie de sertizare pentru optimizarea ob¡inerii capetelor rotunde ale salamurilor ¿i cârna¡ilor, cap
perfect co-sertizat pentru aplicarea consecventå a membranelor ¿i
viteze de produc¡ie nemaiatinse pânå acum în acest domeniu.


Firma POLY-CLIP va fi prezentå pe toatå duratå târgului
în hala 08, standul B92
 Cu ocazia participårii la târg, firma POLY-CLIP anun¡å premiere

mondiale în domeniul ma¿inilor de clipsat precum ¿i în sistemele
de automatizare ale diverselor faze de produc¡ie. Bineîn¡eles cå
aceste premiere sunt destinate cre¿terii eficien¡ei activitå¡ii de produc¡ie, o continuare a preocupårilor firmei POLY-CLIP pentru automatizåri ¿i robotizåri în produc¡ia de preparate de carne.
Speciali¿tii firmelor POLY-CLIP ¿i DARIMEX se vor subordona
motto-ului participårii la aceastå expozi¡ie: „BREAKING LIMITS“
(„SPARGEºI LIMITELE“) în ideea de a vå ajuta så promova¡i
inova¡ii ¿i dezvoltåri ale tehnologiei actuale, ridicând ¿tacheta
dezvoltårii, productivitå¡ii, calitå¡ii ¿i rentabilitå¡ii.

POLY-CLIP vine la IFFA 2013 cu o
noutate absolutå: noul PDC 700!
Principalele caracteristici ale
noului PDC 700:
 Poate så lucreze produse cu
calibrul pânå la 115 mm

 Deschiderea fålcilor se regleazå în
func¡ie de calibru

Linia de mezeluri de mare vitezå VEMAG LPG213 pentru
legarea ¿i agå¡area la nivelul cel mai ridicat de eficien¡å a produc¡iei datoritå timpului ¿i mai scurt al schimbårii membranei,
cornurilor de umplere mai lungi, încårcårii total automate a
membranelor artificiale. De asemenea, op¡iunea de a rula membrane naturale cre¿te flexibilitatea.



Ma¿inile de umplut VEMAG TC de ultimå genera¡ie. O nouå serie
de tehnologie a pompei pentru cea mai înaltå calitate în aplica¡iile de clipsare ¿i legare – rezultatul este unul revolu¡ionar:
excelenta definire a particulelor, diferen¡iere ro¿u/alb de o claritate cristal, în final rezultând un produs cu o imagine perfectå.


 Consumul de aer
comprimat este
mai mic
 Maneta de ac¡ionare se poate regla
individual

Firma VEMAG Anlagenbau va fi prezentå pe toatå durata târgului
în hala 08, standul B04/B06
La IFFA 2013, VEMAG Anlagenbau va pune accent pe:
 Prin metode de calculatie în „Centrul de cunoa¿tere a energiei”
VEMAG Anlagenbau vå va demonstra faptul cå instala¡iile
VEMAG sunt economice cu ajutorul:
– Comparårii costurilor energetice dacå este înlocuit un sistem de
control conven¡ional cu MICROMAT C7;
– Comparårii costurilor energetice CLIMAMAT STAR versus
CLIMAMAT STAR PLUS;
– Calculårii costurilor energetice când este folosit AQUAMAT TWIN;
– Recuperårii cåldurii când este folosit EcoCon cu VEMAGAEROMAT;
 ¥n „domeniul lor de automatizare” VEMAG ANLAGENBAU vå va
aråta opera¡iuni complet automatizate, încårcåri/descårcåri continue, transport inteligent al produselor, toate legate de tehnologia Instala¡iei Thermo Combinate, deja testatå.
VEMAG ANLAGENBAU î¿i concentreazå aten¡ia pe noua metodå
de transport cu design simplu ¿i solid. U¿or de curå¡at ¿i între

Firma VEMAG Maschinenbau va fi prezentå pe toatå durata
târgului în hala 08, standul B06
La IFFA 2013, VEMAG Maschinenbau î¿i va
consolida pozi¡ia de lider în tehnologie ¿i
furnizor de beneficii optime pentru clien¡i cu
solu¡iile sale inovatoare de procesare a cårnii
pentru micii ¿i marii producåtori.
Vå prezentåm mai jos o selec¡ie a noutå¡ilor
care vor fi prezentate de VEMAG Maschinenbau
la IFFA 2013:
 Ma¿inile de umplut cu vacuum VEMAG DP5
¿i DP6 cu pompe cu palete rotative pentru
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aplica¡ii de pompare ¿i umplere de
scalå micå ¿i medie. Ambele ma¿ini
sunt mai flexibile ¿i mai u¿or de folosit
datoritå panourilor de control tactile
de ultimå genera¡ie precum ¿i datoritå potrivirii modulare cu toate accesoriile comune, cum ar fi dispozitivele
de legare a membranelor VEMAG pentru
cârna¡i de lungimi egale sau capetele de
umplere VEMAG.
www.industriacarnii.ro
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¡inut, fårå componente electrice în interiorul celulei sunt tråsåturile care definesc acest sistem.
 Cu „Model Process Lines” VEMAG Anlagenbau aratå un model
clasic de Instala¡ie Thermo Combinatå cu caracteristice tehnice ca
¿i CLIMAMAT STAR PLUS combinat cu sistem cu sensor pH,
tehnologie cu cip RFID ¿i coduri de bare.
Pe lângå standardele de înaltå calitate ¿i tehnologia doveditå,
VEMAG Anlagenbau cupleazå solu¡iile inovatoare, dându-vå
posibilitatea så vå configura¡i instala¡ia voastrå individualå
folosind un ecran tactil ¿i alegând dintr-o varietate de componente ¿i optiuni. ¥n interiorul celulei intra¡i într-o altå lume,
lumea „Vemag individual”.
¥n plus, VEMAG Anlagenbau prezintå noul concept de economisire al energiei. Cu EcoCon puterea de evacuare a aerului este
folositå så condi¡ioneze aerul proaspåt. Optimizarea eficien¡ei
prin recuperarea energiei se face cu noul AEROMAT.
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Firma GEA va fi prezentå pe toatå durata târgului
în hala 08, standul D06 ¿i în hala 11, standul D70
La standul D70 din hala 11, standul
Robotic-Pack-Line, GEA va prezenta o
linie completå de ambalare automatå.


Noile produse GEA se remarcå prin:

Carcaså perfectå homestyle
 Aspect autentic homestyle cu nivele
controlabile
 ¥nalta calitate
 Reducere semnificativå a manipulårii
manuale
 Fårå praf în jur
 Acces excelent pentru curå¡are
Standarde noi în produc¡ia de salamuri
 Timpi extrem de scur¡i de produc¡ie
 Echilibru cu¡it, control anti-vibrare,
siguran¡å ¿i blocaj îmbunåtå¡ite
 2 sisteme de tåiere TopCut
 Controlul procesului total automat
 Design igienic de top

Versatilitate ¿i flexibilitate
fårå compromis
 Redefinirea acurate¡ei în injectarea
saramurii
 Performan¡a aplica¡iei
 Descoperirea unor noi solu¡ii de curå¡are
 Abilitå¡i de service de neegalat
Formare continuå la vitezå mare
 Ma¿inå de formare cu tambur continuu
 Proiectatå pentru volum mare de
produc¡ie
 Aptitudine unicå de formare a produselor „dublu 3D”
 Produc¡ie de mare vitezå

Afumare autenticå printr-un proces
în linie de mare capacitate
 Produse afumate natural fårå etichetå
adi¡ionalå
 Reducerea timpului de produc¡ie de la
ore la minute
 Produse mai consistente, de o calitate
mai bunå comparativ cu sistemele de lot
 Pre¡ scåzut pe kilogram
 Posibilitatea afumårii, colorårii
¿i aromårii
Pråjitor industrial flexibil ¿i eficient
din punct de vedere al costului
 Sistemul dublu de îndepårtare a sedimentelor cre¿te durata de via¡å a uleiului
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Firma MAGURIT va fi prezentå pe toatå durata târgului
în hala 08, standul F59A

Lustruirea electroliticå previne depunerea sedimentelor
 Banda transportoare reglabilå total
automat
 Lipsa contactului metal-metal tripleazå
durata de via¡å a benzii transportoare
 Cea mai bunå orientare a produsului
prin controlul circula¡iei fluxului de ulei
 Filtrare pânå la 1 micron cu filtru
extern de înaltå performan¡å (Filtru
GEA Oberlin)


Venind în întâmpinarea cererii
partenerilor de afaceri, firma MAGURIT
prezinta noul STARCUTTER 312, care satisface ¿i cererea micilor producåtori.



Aceste ma¿ini sunt ideale pentru producerea de emulsii, fiind vorba de tåierea
cårnii în solzi nu în cubule¡e.
Pentru produc¡ia de salamuri crude ma¿inile
de tipul FROMAT prezintå ¿i ele o serie de
noutå¡i prin dotarea acestora cu bandå de
aprovizionare ¿i/sau de evacuare, aspecte
care permit o cre¿tere a productivitå¡ii.

FROMAT-ul 063 este preferat de fabricile
de salamuri crude.

Pentru produc¡ia industrialå se prezintå
STARCUTTER 314 ¿i 348.

Cea mai vândutå ma¿inå din seria
FROMAT, ma¿ina 042, beneficiazå de un
nou design, care asigurå o mai bunå igienizare a ma¿inii, comenzi simplificate ¿i
este dotatå cu un cap de tåiere din seria
5, preferat de circa 80% dintre clien¡ii
care aleg acest tip de ma¿inå.

GEA Dual Slice cu 2 unitå¡i de control
independente
 Cre¿te randamentul prin unitå¡ile de
control independente
 Rezultate perfecte de tåiere datoritå
rotorului mobil
 Feliere netedå, de calitate, mul¡umitå
cu¡itului mare
 Mai pu¡ine pauze de tåiere
¿i performan¡å mai ridicatå prin
folosirea benzii transportoare
de por¡ionare în 3 etape
 Minimizarea timpului de curå¡are
datoritå designului igienic
Rezultate mai bune în termoformare
 Cre¿terea performan¡ei la o ma¿inå
cu un cadru standard ¿i cu matri¡å
de dimensiuni standard
 Rezultate cu 50% mai bune
 Mai pu¡ine pachete respinse
www.industriacarnii.ro

Cubule¡ele rezultate în urma tåierii
blocurilor asigurå ¿i prelucrarea în cuttere
¿i wolf-uri mici.
Pentru produc¡ii mari se solicitå ma¿ina
de tipul FROMAT 053 cu bandå de aprovizionare ¿i cap de tåiere din seria 7.

Un concurent pentru wolf-urile prevåzute
cu tåiere de mårfuri congelate este
ma¿ina DRC 328, care deja î¿i gåse¿te
întrebuin¡are în SUA, precum ¿i pe pia¡a
germanå ¿i austriacå, în prelucrarea
directå pentru cuttere a blocurilor congelate. Råmâne la latitudinea clien¡ilor så
stabileascå dacå vor så foloseascå sistemul cu cu¡ite MAGURIT sau sistemul
clasic pentru wolf-uri cu cutite ¿i site.
Ma¿ina DRC 328, precum ¿i o variantå
mai mare, un prototip... pot fi de asemenea analizate în standul MAGURIT.

Firma KOLBE va fi prezentå pe toatå durata
târgului în hala 08, standul E55
Firma KOLBE este prezentå la IFFA
cu un stand pe o suprafa¡å de 120 mp.
Se remarcå prin participarea cu noua
genera¡ie de feråstraie de tåiat carnea
congelatå, tipul K330RS ¿i K440RS, care
asigurå o taieturå mai bunå, sunt prevå
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zute cu 2 viteze ¿i cu o maså de tåiere
rabatabilå. Wolf-urile MW130-120 ¿i
MW52-120 precum ¿i AW200, pe lângå
un nou design asigurå ¿i o tåiere mai
bunå a cårnii introduse în wolf, printr-un
nou sistem de site ¿i cu¡ite.

SC DARIMEX TECHNO SRL
Str. Ion I.C. Bråtianu nr.17,
Otopeni – România
Tel.: 021-352 07 54 / 55 / 56
Fax: 021-352 07 59
E-mail: marketing@darimex.ro;
info@darimex.ro;
office@darimex.ro
Website: www.polyclip.com
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