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¥n afara acestei linii de produc¡ie, dintre ma¿inile prezentate au
trezit un interes crescând injectoarele ¿i tumblerele oferite de
firma SCHRÖDER, ce sunt descrise în detaliu în articolul urmåtor.
De interes crescând din partea beneficiarilor se bucurå ¿i sistemul
de prese oferit de firma EBERHARDT, folosirea lor în produc¡ie
soldându-se cu importante economii în pre¡urile de cost.

DARIMEX Techno, la CARNEXPO 2013


Prezen¡a DARIMEX Techno la expozitia interna¡ionalå
CARNEXPO, dedicatå industriei cårnii ¿i domeniilor conexe, a fost
un adevårat succes.

Ca de obicei, compania DARIMEX Techno a folosit aceastå ocazie
pentru a prezenta noi tipuri de utilaje menite så contribuie la o eficien¡å sporitå în activitatea de produc¡ie.

CARNEXPO 2013 a fost punctul de întâlnire al ideilor, tendin¡elor
¿i tehnologiei de ultimå genera¡ie, un cumul valoros de informa¡ii pentru industria cårnii ¿i to¡i cei care activeazå în acest sector, inclusiv pentru compania DARIMEX Techno.

A fost prezentatå o linie de producere a crenvur¿tilor, în general
a cârnåciorilor în membrane colagenice ¿i naturale, oferite de
firma VEMAG, linie care se poate ata¿a la ¿pri¡urile de ultimå
genera¡ie HP 15, HP 25.

tru produsele prelucrate din carne ro¿ie, în formå congelatå sau
ob¡inute în urma unui tratament termic. Un interes crescând
manifestå clien¡ii ¿i pentru cuterele de ultimå genera¡ie oferite pe
pia¡a româneascå de firma GEA-CFS.

Ma¿inile de clipsat POLY-CLIP din ultima genera¡ie FCA 50, FCA
120 ¿i FCA 160 vor contribui, de asemenea, la îmbunåtå¡irea
prezentårii ¿i calitå¡ii produselor clipsate.

Alte produse prezentate au fost ma¿inile de tocat carne ¿i linia de
mici ale firmei KOLBE, unitatea mobilå de spålat ¿i dezinfectat
spa¡iile de produc¡ie FOAMICO, tumblerele clasice HENNEKEN cu
sau fårå frig, ma¿inile de tåiat carnea oferite de firma HOLAC,
microcuterele oferite de firma STEPHAN, detectoare de metale de
la DETECTRONIC.

Pentru prima datå la o expozi¡ie, compania DARIMEX Techno a
prezentat ¿i o ma¿inå de ambalat pe verticalå de tipul
SMARTPACK oferitå de cåtre firma GEA-CFS. Ma¿ina poate fi folositå atât în industria de prelucrare a cårnii de pasåre, cât ¿i pen-

De¿i nu au fost prezente în târg exponate din partea firmelor ITEC
¿i VEMAG ANLAGENBAU, s-au purtat tratative încununate de succes pentru celulele de fierbere-afumare, sta¡iile de climatizare a
salamurilor precum ¿i pentru instala¡iile de tran¿are ¿i igienizare.
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Ac¡ionarea registrelor cu ace de injectare
 Angrenajul principal pentru cele douå registre de injectare cu
câte 100 de ace fiecare este controlat prin intermediul unui
variator LENZE cu convertizor de frecven¡å.
 Viteza cadrelor cu ace este infinit variabilå ¿i este comandatå
electronic.
Transportarea produsului pe bandå
 Transportul produsului se face prin intermediul unui conveior cu din¡i.
 Viteza de deplasare a produsului pe banda este reglabilå.
Registrele cu ace de injectare
 Cele douå registre cu ace sunt prevåzute fiecare cu câte 100 de
ace de injectare cu diametrul exterior de 3 mm sau 4 mm.
Saramura este alimentatå prin intermediul unei valve direct în
registrele principale cu ace.
Sistem de retrac¡ie la injectarea pieselor de carne cu os
 Injectorul IMAX 420 este echipat cu un sistem ac¡ionat de aer
comprimat pentru a opera retragerea acelor ¿i a permite injectarea bucå¡ilor de carne cu os fårå riscul de îndoire sau de
rupere a acelor.
Circula¡ia saramurii
 Toate conductele de alimentare cu saramurå sunt sudate în gaz
inert. Aceasta garanteazå suprafe¡e netede în interior ¿i în exterior care sunt conforme cu cele mai ridicate standarde de igienå.
Unitatea de pompare a saramurii de injectare
 Pentru transportul saramurii este folositå o pompå centrifugalå
realizatå din o¡el inoxidabil.
 Ac¡ionarea pompei se face cu motor electric prevåzut cu convertizor de frecven¡å.

SCHRÖDER – Ma¿ina automatå de injectat IMAX 420
Este o ma¿inå automatå de injectat cu 2 x 100 ace pentru
injectarea pieselor de carne cu os ¿i fårå os, pentru produc¡ia de
¿unci ¿i specialitå¡i, cu capacitate de prelucrare maximå de
3.000 – 3.500 kg/h (în func¡ie de tipul de carne, mårimea pieselor injectate ¿i de procentul de injectare dorit).


Avantajele ma¿inilor de injectat SCHRÖDER:
 distribu¡ie uniformå a saramurii în produs;
 precizie ¿i acurate¡e la injectare;
 randamente ridicate la o singurå trecere;
 costuri reduse de între¡inere;
 flexibilitate mare în alegerea parametrilor de lucru.
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Caracteristici constructive:
 Carcasa ma¿inii precum ¿i elementele de suport sunt toate
realizate din o¡el inoxidabil.
 Materialele din plastic folosite sunt oficial aprobate pentru
industria procesårii alimentare.
 Sus¡inerea ma¿inii pe 4 picioare metalice, reglabile pe
înål¡ime.
 ¥ntreaga construc¡ie este fåcutå pentru a fi folositå în
condi¡ii de produc¡ie industrialå.
 Toate agregatele ma¿inii sunt localizate astfel încât pot fi
accesate cu u¿urin¡å.
www.industriacarnii.ro

Panou de comandå
 Toate comutatoarele precum ¿i manometrul sunt montate într-o
carcaså etan¿å, realizatå din o¡el inox, rezistentå la apa. Panoul
de comandå cu Touch screen este pozi¡ionat în mod ergonomic
în zona de alimentare a injectorului.
Parametrii de lucru programabili:
 Presiunea de injectare (între 0,5 ¿i 4,5 bari);
 Avansul benzii transportoare (reglabil în 2 pozi¡ii: 50 mm/pas
¿i 100 mm/pas);
 Viteza de deplasare a benzii transportoare (reglabilå, func¡ie
de rata de injec¡ie doritå);
 Modul de injectare: one way / two way;
 Viteza registrului cu ace de injectare (tacte/min).
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Dotåri ale ma¿inii Schröder IMAX 420:
 Ma¿ina de bazå cu 2 registre cu câte 100 ace fiecare, fårå sistem de retrac¡ie;
 Op¡iunea de injectare „one-way / two-way-injection”;
 Control panel cu Touch screen de 10,4;
 Multi stage-senzor pentru controlul temperaturii ¿i al presiunii
de injectare cu afi¿area valorilor måsurate pe display;
 Bazin de saramurå LB 300 cu pompa centrifugalå ¿i 2 filtre
absorbante cu orificii de 1 mm (amplasat pe partea stângå sau
dreaptå a ma¿inii);
 Protec¡ie la func¡ionarea uscatå a pompei, cu detector pentru
nivelul de saramurå din bazin;
 Ferestre de vizitare pe carcasa ma¿inii din plexiglas transparent;
 Program de spålare cu indicator al intervalului de spålare a ma¿inii.
Filtru rotativ (în conexiune cu bazinul de saramurå LB 300)
 Filtru rotativ cu perfora¡ii de 1 mm, sistem exterior de råzuire
¿i furtun flexibil de retur al saramurii filtrate.
Sistem de retrac¡ie
 Retrac¡ie pentru ambele registre cu ace, cu control pneumatic.
Suport de transport, inclusiv detector de contact
 Necesar în cazul echipårii ma¿inii cu sistemul „contact needle
injection”.
Contact needle injection
 Echipare op¡ionalå a ma¿inii care permite injectarea doar la
contactul dintre acele de injectare ¿i produs.
Regulator de nivel al saramurii
 Regulator automat al nivelului de saramurå la alimentarea
tancului LB 300.
Dezaerator al pompei de saramurå
 Sistem de dezaerare pentru pompa centrifugalå de saramurå.
Senzor de conductivitate
 Senzor pentru måsurarea conductivitå¡ii saramurii cu afi¿area
valorii pe display;
 Amplasat în tancul de saramurå LB 300.
Platforma de acces
 Platforma de acces din o¡el inox dispuså pe partea lateralå a
ma¿inii.
Sistem antisedimentare
 Previne sedimentarea substan¡elor con¡inute în saramurå.
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