
Tumblerul cu vacuum de tip „B”

Tipul „B“ reprezintå varianta cel mai des solicitatå de bene-
ficiari, fiind vorba de un recipient care se rote¿te în pozi¡ie
orizontalå cu o deschidere pentru introducerea produselor.
Prin ¿icanele montate în diagonalå se creazå posibilitatea
unei tumblerizåri efective ¿i omogene deoarece prin rotirea
produsului în timpul procesului de tumblerizare nu se 
ajunge doar la o mi¿care de rota¡ie ci ¿i la o mi¿care din par-
tea anterioarå spre partea posterioarå a ma¿inii. Prin
aceastå pozi¡ie a tumblerului se împiedicå o separare a
cårnii de saramurå, ¿icanele construite în diagonalå, în inte-
riorul tumblerului asigurå o masare constantå ¿i controlatå
prin mersul ma¿inii, ajungându-se astfel un efect tridimen-
sional de mixare pentru activarea eficientå a proteinei. ¥n
acela¿i timp tumblerul, prin forma ¿i func¡iunile lui, asigurå
o golire rapidå ¿i perfectå.

Tumblerul cu vacuum de tip „R”

Alternativ, firma Ferdinand Henneken GmbH
Fleischereimaschinen asigurå ¿i producerea tumblerului de
tipul „R“, care permite o mi¿care a tumblerului ¿i pe verticalå.
Acest tip de tumbler „R“ are ¿i posibilitatea unei încårcåri mai
bune, mai eficiente printr-o mi¿care pe verticalå a tumbleru-
lui. Prin aplecarea tumblerului cu deschiderea în partea de jos,
eliminarea masei produsului se face în cel mai scurt timp. ¥n
acela¿i timp se remarcå existen¡a unui volum mai mare de
încårcare în acest tumbler, masa produsului încårcatå putând
fi masatå cu viteza mai micå sau mai mare. ¥n func¡ie de pro-
dusul dorit se opteazå asupra sistemului de tumblerizare.
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PRODUCTIVITATE
pânå la 3 tacte pe minut

DIAMETRE
cuprinse între 85-130 mm

DOMENIU DE APLICAºIE:
– Standardizarea formei 

produselor ce urmeazå a fi 
feliate sau por¡ionate

– Produse de înaltå calitate:
¿unci (canadian bacon),
mu¿chi file ¿i ¡igånesc
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Umplerea ¿i clipsarea pieselor anatomice 
de carne, o problemå? Bineîn¡eles cå nu!
Folosind instala¡ia de umplere HAMAX  800 împreunå cu ma¿ina de clipsat
POLY-CLIP ICA 8700 pute¡i umple în membranå ¿i clipsa piese întregi de:

� cotlet fårå os � ceafå fårå os
� piese tran¿ate din pulpå
� combina¡ii ale acestor piese

�

Din 1977 firma Ferdinand Henneken GmbH
Fleischereimaschinen din localitatea Bad Wünnenberg
produce tumblere cu vacuum. Ma¿inile pentru 
industrie se pregåtesc în diverse variante, în vederea
satisfacerii cererii de ofertå din partea beneficiarilor,
pentru fiecare dorin¡å în parte.

HENNEKEN –
Instala¡ii 
de masare

Ambele tipuri pot fi folosite ca tumblere cu råcire sau 
tumblere pentru decongelare. De asemenea, aceste 
tumblere „B“ ¿i „R“ sunt dotate cu angrenaj direct fåcând
astfel imposibilå alunecarea ma¿inii. Se asigurå astfel rezul-
tate optime în urma tumblerizårii.



Detectorul de metale 
sistem tunel, cu fereastrå
De regulå, prin detectorul de
metale sistem fereastrå, cu aju-
torul unei benzi, se transportå
blocuri de produse cum ar fi
blocuri de carne, blocuri de unt,
blocuri de brânzeturi, blocuri de
fructe ¿i legume etc. La trecerea
prin fereastrå se semnalizeazå
eventuala existen¡å a pieselor
metalice. Acest sistem se folo-
se¿te la introducerea produselor
în procesul de produc¡ie spre
deosebire de sistemul pipeline
care se folose¿te la produsele
semifinite sau finite.

Detectorul de metale în linie, 
cu ¡eavå prin care trece produsul

Poate fi folosit la produse solide cum ar fi carne tocatå, cârna¡i,
salamuri, specialitå¡i de carne sau la produse vâscoase de
genul sosuri, marmelade etc., în general piese care sunt por¡io -
nate printr-un sistem de por¡ionare care foloseste circula¡ia
acestora printr-o ¡eavå. Poate fi dotat ¿i cu un sistem de stopa-
re ¿i eliminare a por¡iunilor care con¡in piese de metal. De
regulå acesta se monteazå între ma¿ina de por¡ionare ¿i împin-
gere ¿i ma¿inile de închis prin clipsare, sudare sau alte sisteme.
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SCHRÖDER – Sisteme avansate de injectare IMAX
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� 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
� grad ridicat de igienå
� u¿urin¡å în operare

Avantajele ma¿inilor de injectat SCHRÖDER:

� sistem de retrac¡ie
� filtru rotativ
� injectare la contactul cu produsul
� zone de injectare cu procente diferite
� dezaerator al pompei
� senzor de conductivitate
� sistem antisedimentare
� platformå de igienizare

Dotåri de excep¡ie ale ma¿inilor de injectat
SCHRÖDER:

DETECTRONIC –
Detectoare de metale 
pentru industria 
alimentarå 


