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� Care este motivul pentru care investi¡iile în industria
localå a cårnii s-au redus semnificativ în ultimii ani?

Apetit pentru investi¡ii existå, numai cå sunt limitate sursele
de finan¡are. Pe de o parte, este vorba de precau¡ia båncilor în
ceea ce prive¿te acordarea de credite, pentru cå majoritatea
investi¡iilor se realizeazå din credite, iar pe de altå parte, de 

gradul de îndatorare destul de ridicat
din partea majoritå¡ii procesatorilor
din industria româneascå a cårnii,
ceea ce le limiteazå accesul la credita-
re. Existå foarte pu¡ine firme care
investesc din surse proprii, din profitul
lor. Majori tatea companiilor, cum este
¿i normal de altfel, apeleazå la credi-
te pentru investi¡ii. De vinå este ¿i
inconsecven¡a legislativå, guverna-

mentalå în accesarea fondurilor europene, care ar putea fi la
rândul lor o surså serioaså de investi¡ii, numai cå se tot întâr-
zie cu aprobarea noului program PNDR 2014-2020. Suntem
în februarie 2015 ¿i eu nu am cuno¿tin¡å så existe vreun 
proiect aprobat pe acest nou program, a¿a cum promiteau
autoritå¡ile în urmå cu un an. Oricum, în prezent, båncile ana-
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Chiar dacå industria localå a cårnii nu mai înregistreazå profi-
turile de pe vremea boom-ului economic, poten¡ial de cre¿tere
existå, sus¡ine Sorin Korodi, directorul general al Darimex Techno,
companie de¡inutå de producåtorul german de utilaje Poly-Clip
System GmbH. Trebuie, înså, urmårite cu aten¡ie costurile, 
în special cele fixe, ¿i avutå în vedere eficientizarea produc¡iei
prin automatizare. Din påcate, acest lucru presupune
restructurarea fabricilor existente ¿i investi¡ii noi.

Sorin KORODI, director general DARIMEX TECHNO:

„Automatizarea conduce la cre¿terea eficien¡ei“

Interviu I I Interviu

lizeazå mult mai riguros orice business plan sau studiu de
fezabilitate ¿i dau mai greu credite.

� În ce måsurå sunt afecta¡i procesatorii 
români de întârzierile privind accesarea 
noului PNDR 2014-2020? 

Aceste întârzieri influen¡eazå, iar eu a¿ spune chiar semnificativ
sectorul cårnii. Potrivit datelor din pia¡å, în România, circa 50%

din produc¡ia de preparate din carne este datå de maxim 10
procesatori mari. În cazul firmelor de top cu poten¡ial de dez-
voltare ¿i volume ridicate posibilitå¡ile de a negocia cu båncile
sunt mult mai mari. Probabil cå pentru acestea nu conteazå atât
de mult accesarea unui fond sau neaccesarea lui, deoarece î¿i
permit så realizeze investi¡iile fie din credite, fie din resurse pro-
prii. Este desigur valabilå ¿i afirma¡ia cå dacå un producåtor de
mezeluri are nevoie de un utilaj nou sau dacå vrea så dezvolte
o linie nouå de produse, în general investe¿te ¿i nu a¿teaptå
câ¡iva ani pânå când cadrul legislativ permite accesarea fon-
durilor. De ele depind, înså, ceilal¡i procesatori care produc
restul de jumåtate din necesarul de preparate din România ¿i
care sunt foarte mul¡i.

� Cum evolueazå pia¡a localå a utilajelor
¿i echipamentelor pentru industria cårnii? 

Este greu de dat o cifrå privind valoarea pie¡ei utilajelor, dar tre-
buie men¡ionat cå existå posibilitå¡i nelimitate de dezvoltare.
Depinde ce î¿i dore¿te fiecare procesator, ce planuri de dezvolta-
re are, spre ce produse se orienteazå ¿i, desigur, de cât este dis-
pus så investeascå. Investi¡ia în utilaje este o investi¡ie continuå.
Sigur, existå un ciclu normal, orice utilaj, mijloc fix are o duratå
de via¡å, de amortizare ¿i trebuie înlocuit, dar fiecare procesator
pe baza dorin¡elor, a analizelor proprii, a ceea ce considerå el cå
ar vrea så îmbunåtå¡eascå ca randamente, eficien¡å sau ca ¿i

scåderea costurilor, poate så investeascå pe o direc¡ie sau alta.
Oricum, în fiecare an, în mod normal existå un utilaj de înlocuit,
dacå nu o nouå dezvoltare pe o altå linie de business. 

� Existå diferen¡e mari din punct de vedere 
al tehnologiei utilizate între fabricile din România
¿i cele din Occident?

Eu consider cå sunt diferen¡e mari, nu înså la nivel de utilaje
luate independent. Diferen¡a nu o face tipul de utilaje, ci concep-
tul de fabricå, gândirea înspre linii automatizate, spre o produc-
tivitate ¿i o eficien¡å foarte ridicate, ceea ce din nefericire în
România lipse¿te. Dacå discutåm de utilaje luate independent nu
este o diferen¡å de tehnologie, pentru cå utilajele sunt produse
de firme de renume mondial, lideri pe pia¡å care vând aceea¿i
ma¿inå în România, Argentina sau Germania. Diferen¡ele existå

la nivel conceptual, la nivel de linii de
automatizare. În Occident, marii proce-
satori au trecut la linii de produc¡ie
automatizate, deoarece au vrut så eli -
mine manopera ¿i eroarea umanå, så
fie eficien¡i, astfel încât så fie controlatå
prin mijloace informatice foarte clar
produc¡ia ¿i distribu¡ia.

� Putem så ne gândim la automatizare, 
când în România majoritatea fabricilor produc 
o gamå largå de sortimente?

Nimic nu este imposibil. Acesta este un alt subiect pe care proce-
satorii îl cunosc ¿i au început så îl ia în considerare. Observ o res-
tructurare a produc¡iei, o reducere a nomenclatorului de produse,
pentru cå toatå lumea a realizat cå este ineficient så ai o sortimen-
ta¡ie atât de bogatå. La un moment dat erau fabrici care aveau în
nomenclator peste 200 de produse. În Occident, producåtorii ¿i-au
regândit deja fabricile ¿i le-au restructurat din punct de vedere 
conceptual, astfel încât så se poatå face automatizåri ¿i så fie res-
tructuratå produc¡ia. Ei ¿i-au dat seama ¿i au analizat care sunt
produsele la care beneficiazå de renumele cel mai bun ¿i care sunt
acceptate de clien¡i sau de lan¡urile de supermarketuri. În acest
sens gradul de utilizare al echipamentelor tehnologice este foarte
ridicat, de asemenea ¿i productivitatea muncii. Mai mult, ei au o
rela¡ie foarte bunå cu furnizorii de materii prime sau consumabile
¿i sunt eficien¡i, deoarece au costurile cele mai scåzute pe unitatea
de produs. În decursul anilor s-au construit adevårate rela¡ii de
parteneriat cu anumi¡i furnzori. Produc¡ia trebuie cumva regânditå
¿i la noi, astfel încât producåtorul så se orienteze spre volume ¿i så
måreascå marja de profit. Este foarte greu ca o fabricå så tråiascå
cu marje de profit de 1-2 %, de aceea nu mai vorbim de investi¡ii,
de dezvoltåri, pentru cå nu ai din ce så le faci. 

20
procente

reprezintå cre¿terea
vânzårilor realizate 
de companie în 2014,
comparativ cu 2013.

În industria localå a cårnii, produc¡ia trebuie regânditå, astfel
încât producåtorii så se orienteze spre volume ¿i så måreascå
marja de profit. Cu marje de profit de 1-2 % este greu så se
men¡inå pe pia¡å, darmite så mai realizeze investi¡ ii.

„Dacå discutåm de utilaje

luate independent, nu este 

o diferen¡å de tehnologie

între fabricile din România ¿i

cele din Occident, pentru cå
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� Procesatorii români ar trebui så-¿i axeze 
strategia de dezvoltare pe retailul modern?

Cel pu¡in pentru un orizont de timp previzibil, 10-15 ani este clar
cå re¡elele de supermarketuri vor face legea. Ele vor solicita pro-
cesatorilor så-¿i implementeze anumite linii de produc¡ie, poate
anumite produse, vor da ni¿te solicitåri clare. Este ceea ce face
aståzi Lidl, de exemplu. Ei solicitå o anumitå re¡etå, pe care o ¿i
furnizeazå, o anumitå compozi¡ie din produsul respectiv ¿i 
desigur, pun ¿i bariere de pre¡. Este clar cå retailerii vor impune
reguli, în primul rând prin multitudinea mårcilor proprii. Eu våd
o scådere a importan¡ei brandurilor firmelor în favoarea mårcilor
proprii supermarketului. Din nefericire pentru procesatori, acest
private label are douå fa¡ete, te poate ridica, dar te ¿i poate
coborî, pentru cå dacå tu nu mai faci fa¡å solicitårilor, supermar-
ketul, fiind de¡inåtorul mårcii, poate så te înlocuiascå oricând
dore¿te. Este o armå cu douå tåi¿uri.

� Cât de mare este diferen¡a între o fabricå 
din România ¿i una din Germania, de exemplu?

Organizarea produc¡iei, în primul rând informa¡ionalå, în fabrici-

le din Occident este mai bunå decât în România. Se pune foarte
mult accent pe eficien¡å ¿i pe eliminarea timpilor mor¡i din pro-
duc¡ie. De aceea, foarte multe fabrici din Occident au contracte de
audit tehnologic ¿i de business. În România, pu¡ine firme benefi-
ciazå de un audit sau de o consultan¡å tehnologicå a produc¡iei.
Este un lucru foarte important pentru cå majoritatea procesatori-
lor locali au încercat så se organizeze dupå modelul occidental.
Necazul este cå foarte multe fabrici sunt atente la cumpåråri, de
exemplu, ¿i fac presiune pe furnizori – de materii prime sau de
diverse materiale. Ele nu mai sunt, înså, la fel de atente cu ce se
întâmplå în produc¡ie sau la numårul muncitorilor absolut nece-
sar. Så vå dau un exemplu. Noi am fåcut diverse teste compara-
tive între un utilaj vândut de noi ¿i unul de concuren¡å ¿i am ajuns
la anumite determinåri referitor la instala¡iile noastre de fierbere
¿i afumare. Am fåcut testele pe circa 10 produse diferite ¿i am
ob¡inut la toate produsele randamente între 3 ¿i 7% mai bune,
deci pierderi tehnologice mai mici. Am fost oarecum surprin¿i,
pentru cå discutând cu oameni din produc¡ie, ei aveau calculate
aceste pierderi tehnologice pe utilajele cu care lucrau – erau a¿a-
zisele pierderi bugetate. Aveau fi¿e de produc¡ie ¿i ¿tiau ce
pierdere este pe tipul de produs, cu alte cuvinte era o pierdere

acceptatå. Dar pânå så venim noi ¿i så aråtåm cå de fapt se poate
obtine un randament mai bun, nimeni nu ¿i-a pus aceastå pro -
blemå. Exemplele pot continua la echipamentele de mårun¡it fin
sau cutterare. Så nu mai vorbim de clipsare unde gradul de rebu-
turi poate fi foarte mare, conducând la pierderi mari, pierderi pe
care noi le numim „invizibile”, deoarece nu ¿tiu dacå cineva con-
torizeazå câte clipsuri au fost rebut sau câ¡i metri de membrane
s-au aruncat într-un schimb de produc¡ie zilnic.

� Cum a¡i încheiat anul 2014 
din punct de vedere financiar? 

Noi lucråm pe bazå de bugete. În fiecare an avem target pe tot
ce înseamnå vânzåri, profit sau cheltuieli. 2014 a fost un an
bun, în condi¡iile în care ne-am îndeplinit targetul pe vânzåri –
90% din solicitårile de utilaje vin din sectorul cårnii –, înre -
gistrând o cre¿tere de 20% fa¡å de anul 2013, ceea ce este foar-
te bine. La al¡i indicatori, cum este profitul nu s-a întâmplat înså
acest lucru, deoarece am vrut så venim în sprijinul clien¡ilor no¿tri
¿i ne-am redus marjele de profit. Pe ideea de a måri volumul de
activitate, am scåzut marja de profit. Sigur, trebuie så fim foarte

aten¡i, pentru cå nu se poate tråi fårå a
avea o marjå rezonabilå de profit. Se
¿tie cå în industria cårnii nu mai sunt
profituri de douå cifre, pentru cå foarte
multe firme nu au avut o politicå corec-
tå, începând de la procesatori pânå la
furnizori. Chiar în anii a¿a-zisului boom

economic, dezvoltårile nu s-au fåcut pe baze reale, nu s-au luat
în calcul indicatori economici serio¿i, unanim – accepta¡i, pentru
cå practica reducerilor nu este cea mai fericitå. Nu po¡i så dai dis-
count-uri fårå så ¿tii cum finan¡ezi acel discount. De asemenea,
majoritatea firmelor din industria cårnii nu au luat în calcul
gradul de recuperare a crean¡elor, nu au reconciliat profitul cu
cash-flow-ul, iar pe cale de consecin¡å au mårit gradul de înda-
torare, ceee ce conduce la imposibilitatea de a mai investi.
În ce prive¿te 2015, noi ne-am propus så mårim cifra de afaceri
cu 10%, comparativ cu 2014. Ne bazåm pe o u¿oarå cre¿tere a
pie¡ei, pe inten¡ia guvernan¡ilor de a implementa noul program
de finan¡are europeanå ¿i cea de a måri salariul mediu ¿i, de ce
nu, pe reducerea TVA la carne.

� Ce noutå¡i pregåti¡i referitor 
la portofoliul de produse în 2015?

Noi avem tot timpul produse noi. Dacå am discutat de o restrân-
gere a numårului de produse la procesatorii de carne, nu a¿
putea så vorbesc invers despre o lårgire a numårului de furnizori
¿i de produse în cazul nostru. ªi noi ne-am restrâns în ultimii ani
numårul furnizorilor, în general am mers pe ideea de a ne putea
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concentra pe firmele cu care facem volume ¿i la care beneficiem
de programe de instructaje foarte serioase. Am ales firmele care
au renume la nivel mondial ¿i care inoveazå continuu pentru cå
pun accent mare pe siguran¡a produc¡iei, fiabilitatea produsului
respectiv ¿i un grad cât mai mare de automatizare sau de elimi-
nare a erorilor umane. În România, ne-am axat în principal, pe
procesatorii mari ¿i medii ¿i mai pu¡in pe cei mici.De obicei mer-
gem spre segmentul mediu-mare, nu neapårat cå n-am putea
vinde ¿i utilaje mai mici, dar având în vedere nivelul calitativ al
utilajelor sau de tehnologie înglobat, pre¡ul este mare pentru un
producåtor mic.  

� În ce investesc procesatorii locali, 
în general, în prezent?

Fabrici noi utilate complet la cheie nu am mai avut în ultima
vreme. În general se merge pe retehnologizare, pe înlocuirea
unor echipamente ¿i  pe dezvoltarea capacitå¡ii de produc¡ie.  
Vå dau un exemplu, am fost la o prezentare în Germania, la
Poly-Clip, proprietarul Darimex Techno – fåcutå de cåtre direc-
torul tehnic al unuia dintre cei mai mari procesatori de meze-
luri din Germania, care a cumpårat de la Poly-Clip o linie auto-
matizatå de umplere-clipsare ¿i agå¡are a salamurilor automat
pe be¡e ¿i încårcat cu robot în cårucioarele de afumare. Dupå
încårcare cårucioarele sunt trase pe un dispozitiv cu lan¡, fiind
introduse în tunele continue de fierbere-afumare, du¿are-råcire
¿i zvântare. Produsul a intrat crud ¿i a ie¿it fiert, afumat, råcit
¿i zvântat, gata de livrare la 6-8 grade Celsius. Dacå vorbim de
calibre mici, fierberea ¿i afumarea dureazå circa 50 de minute,
råcirea, du¿area încå circa 15 minute, practic într-o orå ¿i ceva
produsul este gata de livrat. Noi oferim clien¡ilor no¿tri solu¡ii
de tratament termic, adicå fierbere ¿i afumare, dar ¿i instala¡ii
de råcire ¿i zvântare. 

� În ce måsurå fabricile din România 
dispun de astfel de echipamente?

În România existå pu¡ine astfel de instala¡ii. La noi, produsul
practic se pasteurizeazå, iese undeva la 70 de grade Celsius din
tratamentul termic, dupå care trebuie råcit. Pe lângå faptul cå
este un punct critic în cadrul programului de management al
calitå¡ii (ISO/HACCP), spa¡iul în care se face råcirea în mod cla-
sic prin du¿are este ¿i o zonå în care sunt pierderi foarte mari de
apå ¿i pierderi tehnologice, deoarece este vorba de o du¿are
empiricå. Ori un produs, cremwur¿tii, de exemplu, sunt sco¿i la
70 de grade Celsius din instala¡ia de afumare ¿i fierbere, sunt
introdu¿i apoi sub un jet de apå, înså produsul fiind cald, eliminå
în continuare apå ¿i pierde din greutate. Nu mai spun cå sunt
¡inu¡i foarte mult timp aici, cå apa nu este constant rece sau cå
debitul nu este suficient. Dupå du¿are, producåtorul trebuie så îi

ducå într-o zonå de zvântare cu aer rece (camera frig), unde îi
¡ine circa 24 de ore. Sunt timpi mor¡i, pierderi mari, inclusiv de
spa¡iu. În acel loc care ar putea så fie reorganizat pentru pro-
duc¡ie, marfa este ¡inutå 24 de ore degeaba. Noi avem solu¡ii:
instala¡ii de råcire intensivå care pot så råceascå un produs de la
15 minute pânå la 2 ore  în func¡ie de diametrul produsului, dar
produsul finit iese råcit, zvântat ¿i gata de livrare la 6-8 grade
Celsius, pentru cå dupå du¿are urmeazå ¿i o råcire cu aer. Prin
acest procedeu modern se reduc pierderile tehnologice, iar cali-
tatea ¿i termenul de valabilitate al produsului cresc, deoarece
produsul traverseazå rapid pragul optim de înmul¡ire al bacterii-
lor care este cuprins între 15-45 grade Celsius.

� De ce sunt reticen¡i producåtorii locali 
la aceste tehnologii?

Este posibil ca noi så nu fi explicat suficient avantajele acestui
procedeu, altå cauzå ar putea fi ¿i costul investi¡iei. Am dat
exemplu linia de automatizare de la un mare producåtor de
mezeluri din Germania, care necesitå o investi¡ie de peste un
milion de euro. Desigur, investi¡ia în automatizare are un cost
al ei, iar calculul de „return of investment” trebuie fåcut mul-
ticriterial, nu numai prin prisma salariilor economisite, pentru
cå astfel nicio investi¡ie în automatizare din lume nu renteazå.
Trebuie luate în calcul avantajele prezentate anterior: optimi-

Majoritatea procesatorilor locali au încercat så se organizeze 
dupå modelul occidental. Din påcate, foarte multe fabrici sunt
atente mai mult la cumpåråri, punând presiune pe furnizori, 
¿i mai pu¡in la ce se întâmplå în produc¡ie. 

„
În România, ne-am axat în principal, 

pe procesatorii mari ¿i medii ¿i mai pu¡in 
pe cei mici, deoarece pentru ei pre¡ul este mare

având în vedere nivelul calitativ al utilajelor 
sau de tehnologie înglobat. „
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zarea fluxului de produc¡ie cu cre¿terea eficien¡ei, a producti-
vitå¡ii ¿i a constan¡ei în livrare. 

� Ce alte noutå¡i ave¡i în materie de inova¡ie?

Avem o solu¡ie nouå ¿i pentru spa¡iile de decongelare. Pe princi-
piul climatizårii, noi venim cu o camerå, pe care desigur ¿i-o face

clientul, unde aducem agregatele noastre ¿i intråm cu injec¡ie de
aburi direct în spa¡iu. 
Marfa congelatå o decongelåm printr-un sistem de circula¡ie a
aerului omogen. Producåtorii cumpårå blocuri de carne congelatå
la minus 25 de grade Celsius, care trebuie låsate la decongela-
re, proces în urma cåruia se pierde apå, sucul proteic din carne,
rezultând pierderi mari. Cu solu¡ia aduså de noi, le garantåm cå
în 15 ore putem så decongelåm de la minus 25 de grade Celsius
pânå la plus un grad Celsius. cu pierderi de maxim 1%. Este o
solutie simplå, eficientå, igienicå ¿i a¿ spune „naturalå”, deoa-
rece nu are niciun fel de influen¡å negativå asupra cårnii.

� Putem vorbi de o uzurå moralå 
a echipamentelor din fabricile din România?

În principiu da, de¿i nu luåm utilaje pe care så le ¡inem 20 de
ani, dar un anumit grad de uzurå moralå putem så luåm în cal-
cul. Apar tot timpul ma¿ini mai eficiente ¿i pot så fac referire la
ma¿inile de clipsat: ma¿inile de ultimå genera¡ie au introduse pe
rolele pe care vin clipsurile, ni¿te cipuri. Ma¿ina cite¿te cipul în
mod automat prin radio frecven¡å. Ea are un computer care nu
laså så porneascå ma¿ina dacå tipul de clips de pe rolå nu este
cel corect în raport cu matri¡a corespunzåtoare pentru calibrul ¿i

membrana pe care o procesezi. Noile ma¿ini de clipsat pot så
citeascå prin radiofrecven¡å, så comunice cu calculatorul ma¿inii
¿i så elimine erorile umane. De asemenea, separatoarele ma¿inii
de clipsat, cele care îndeparteazå pasta din zona de aplicare a
clipsului sunt ac¡ionate mai nou de servo-motoare care måresc
viteza ma¿inii, crescând productivitatea. În acela¿i timp, s-au

introdus sisteme de ungere centralizatå
a ma¿inilor de clipsat în vederea
u¿urårii între¡inerii acestor ma¿ini.
Reglajul presiunii de strângere a clipsu-
lui pe baton se poate face automat prin
computer-ul ma¿inii. Desigur, acestea
sunt numai câteva din elementele care
¡in de „progresul prin tehnologie”.

� Ce aduce¡i nou pe pia¡å referitor la cuttere?

Dacå vorbim de cuttere, ma¿inile de emulsionat pentru emulsii
fine, noi în trecut ofeream ma¿ini cu motoare de curent continuu
¿i tura¡ie infinit variabilå la axul cu¡itelor. Aceasta înseamnå un
avantaj tehnologic, deoarece cu¡itul se învârte cu tura¡ia sau cu
viteza cerute de operator ¿i care poate fi modificatå într-o plajå
de la 50 pânå la 5.000 de tura¡ii. Ofeream aceste solu¡ii cu
motoare de curent continuu, care sigur sunt foarte u¿or de
exploatat – toatå electronica este bågatå în batiul ma¿inii, prac-
tic este un singur bloc –, ele oferå ni¿te avantaje, dar ca un
dezavantaj, este vorba de un consumabil. Motorul de curent con-
tinuu are ni¿te perii (cårbuni) care prin variatorul de tura¡ie pot
så modifice puterea motorului, så o måreascå sau så o
mic¿oreze. Nu sunt costuri mari cu aceste consumabile, dar un
set de perii trebuie schimbat dupå circa un an de func¡ionare,
acest lucru nefiind bine primit de cåtre clien¡i. Am venit acum cu
o serie de îmbunåtå¡iri ¿i oferim ¿i cuttere ac¡ionate cu motoare
de curent alternativ care nu mai dispun de perii ¿i practic sunt
„maintenance free”. Ca un avantaj, råcirea unui astfel de motor
se face cu aer printr-o ventila¡ie externå, având costuri sau lucråri
minime pe care trebuie så le efectueze clientul.

Even if the players in local meat industries don't get anymore
the level of profits expected last years, in the economic boom
period, there is a great potential for growth, said Sorin
Korodi, general manager at Darimex Techno, company own by
the german machine producer Poly-Clip System GmbH. There
is one condition - the local companies must be very careful
with their costs, in particular with the fixed costs. They must
invest, also, in increasing production efficency by production
automation. Unfortnatelly, this process involve the complete

reorganization  of the existing production facilities and green-
field investements. Sorin Korodi says the Romanian compaies
must shift to incresing the production volume, and, also, the
profit margin, because, otherwise would be very difficult for
the to stay on the market with margins of only 1-2% and
with no funds for investments. The sales of Darimex Techno
increased with 20% last year with comparing with previous
one, on behalf of increasing the volumes. For 2015 the com-
pany has set a target of 10% in business growth. 

SUMMARY

Pe lista noutå¡ilor Darimex Techno se numårå ¿i cutterele ac¡ionate
cu motoare de curent alternativ care nu mai dispun de perii ¿i
practic sunt „maintenance free”. Ca un avantaj, råcirea unui astfel
de motor se face cu aer printr-o ventila¡ie externå. 
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� Un deziderat al tuturor procesatorilor din industria cårnii 
este realizarea unei emulsii de calitate superioarå din punct de
vedere  al fine¡ei pastei, culorii sau gustului. De asemenea, para-
metrii de performan¡å sunt ¿i ei cåuta¡i: durata procesului de
cuterare, stabilitatea emulsiei, viteza de evacuare a pastei,
gradul de încårcare al cuvei.

GEA este un producåtor de echipamente pentru industria cårnii de
înaltå perfoman¡å, inovator ¿i care råspunde dezideratelor enu-
merate anterior. ¥n acest sens producåtorul de cutere GEA oferå
multiple elemente de unicitate:

� ¥ncårcarea cuterului se realizeazå printr-un simplu cilindru
hidraulic, eliminând astfel motorul cu reductor ¿i reducând
substan¡ial durata de încårcare;

� Capul cu¡itelor este patentat ¿i oferå montarea ¿i demontarea
cu¡itelor în mai pu¡in de 2 minute, cu¡itele fiind montate 
simplu, cu mâna, dispunând de capete magnetice. Capul
cu¡itelor are denumirea de Top Cut;

� Rulmen¡ii de la axul cu¡itelor sunt proteja¡i de o garniturå 
metali cå, având la interior forma unui labirint. ¥n acest fel dis-
pare perico lul contaminårii pastei din cuvå cu vaselina care
greseazå rulmen¡ii;

� Descårcåtorul cuvei, de asemenea patentat, este realizat în
trepte care preiau pasta de la suprafa¡a cuvei pentru o descår-
care optimå ¿i într-un timp substan¡ial mai scurt decât în cazul
descårcåtoarelor clasice;

� Gradul de încårcare al cuvei este garantat 95% din capacitatea
nominalå.

Avantaj client – 
Cuterul GEA!
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Pentru a face fa¡å noilor provocåri tehnice ¿i pentru a måri
gradul de fiabilitate, firma GEA oferå cutere ac¡ionate de un
motor principal de curent alternativ, realizând o tura¡ie infinit
variabilå a axului cu¡itelor printr-un convertizor de frecven¡å,
partea de ac¡ionare electricå fiind dispuså separat într-un
dulap extern.

Sistemul de råcire al motorului principal se face printr-o 
ventila¡ie externå cu aer, nefiind necesare cerin¡e sau condi¡ii
suplimentare din partea utilizatorului.

Motoarele de curent alternativ oferite sunt de puteri mari, ele
practic fiind fårå elemente consumabile (maintenance free) 
pentru a asigura eficien¡a ¿i fiabilitatea dorite. 
Gama de cutere oferite de GEA  este : 200 litri, 325 litri, 500 litri,
750 litri.

Experimentând un cuter GEA ve¡i beneficia de înalta 
performan¡å ¿i inova¡ia acestui lider mondial. Din acest
motiv vå invitåm în liga superioarå a calitå¡ii ¿i eficien¡ei! 

Pentru câştigătorii marilor întreceri!




