Tehnologie I

I Tehnologie
– Posibilitatea de a clipsa batoane care con¡in ¿i marfå tocatå
rece sau caldå, precum ¿i produse tip ¿unci
– Deschiderea separatorului pânå la 300 mm pentru produse
formate
– Optimizarea separårii produsului în vederea clipsårii pentru a
se ob¡ine capete cât mai drepte în ideea ob¡inerii maximului
de felii dintr-un produs.

AEROMAT II
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Darimex Techno aduce tehnologie de ultimå
orå la INDAGRA FOOD & CARNEXPO 2015
Târgul INDAGRA FOOD & CARNEXPO 2015, cel mai mare târg
specializat pentru agriculturå ¿i industrie alimentarå din
România, are avantajul cå se desfå¿oarå între douå evenimente
majore pentru evolu¡ia industriei cårnii pe plan mondial.

Plasarea acestui târg între Anuga
FoodTec 2015 ¿i IFFA 2016 ne permite
så prezentåm ultimele noutå¡i oferite de
partenerii Darimex Techno în materie de
utilaje pentru procesarea cårnii:

FCA 90
Expertul în Diversitate!
Marfå feliatå sau ¿unci? Ambele!

Preocupårile producåtorului nu s-au oprit numai la reducerea în
dimensiuni a acestei celule ¿i s-au concentrat în special pe
reducerea consumului energetic, ob¡inându-se o economie a consumului de energie cu 30%, rapiditatea proceselor de fierbere ¿i
afumare, flexibilitate ¿i siguran¡å.
Celula prezentå la târg, prin folosirea unui program de prezentare a activitå¡ii acesteia, prin introducerea de cea¡å artificialå în
celulå, då posibilitatea vizitatorilor så constate circula¡ia aerului
în timpul procesului de afumare ¿i împår¡irea acestuia în cantitå¡i
egale în tot volumul interior al celulei.
Noul tip de celulå este dotat ¿i cu o sta¡ie de spålare automatå
EASY FOAM care permite folosirea acestei spume cu curå¡ire
manualå sau automatå.

LINIA HP 20 + LPG 209 + AH 212

Pentru prima datå, firma Darimex Techno prezintå în România
noua variantå îmbunåtå¡itå a celulei de fierbere ¿i afumare
AEROMAT II, produså de firma VEMAG ANLAGENBAU Verden.
Fa¡å de celula clasicå AEROMAT aceastå nouå variantå con¡ine
mai multe noutå¡i.
Putem spune cå celula a trecut printr-o „curå de slåbire“ având
dimensiuni mai mici, existând astfel posibilitatea valorificårii mai
bune a spa¡iului dintr-o unitate de produc¡ie.
Cu toate cå lå¡imea celulei este mai reduså, u¿a de introducere a
cårucioarelor în celulå permite ¿i folosirea de cårucioare speciale
cu o lå¡ime de 1,20 metri fa¡å de standardul clasic – lå¡ime de
1 metru.

¥nscriindu-se în trendul actual al automatizårii ¿i modernizårii
proceselor de umplere, firma VEMAG ne 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. Evident cå aceastå magazie automatå de umplere
reduce foarte mult timpul de umplere, fiind vorba de doar 2,5
secunde pentru pregåtirea unei ¡evi pentru umplere.
LPG 209 poate lucra cu o por¡ionare pe minut corelatå cu ma¿ina
de agå¡are AH212 de 700-1.000 por¡ii pe minut. Ma¿ina poate
lucra ¿i cu ma¡e naturale de calitate foarte bunå, dar nu în proces automatizat.

•Extindere pânå la 300 mm cu sistemul
PCS Motion-Controller
•Domeniu de calibrare de la 38 la 160 mm
•Productivitate ridicatå pânå la 126 cicluri pe minut
•Folose¿te clipsul R-ID, asigurând astfel clipsarea
perfectå ¿i împiedicarea påtrunderii bacteriilor
– FCA90 este o ma¿inå automatå pentru clipsare dublå, pentru
calibre de la 38 la 160 mm, pânå la 126 cicluri pe minut.
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I Tehnologie
Procedeul de umplere este observat de senzori. Astfel, LPG 209
recunoa¿te terminarea membranei la umplere, stopând ma¿ina
la ultima por¡ie. De asemenea, automat se opre¿te ma¿ina când
se constatå orificii sau tåieturi (posibilitatea ie¿irii con¡inutului
din membranå).
¥n aceste condi¡ii, practic sunt eliminate gre¿elile de por¡ionare.
Ma¿ina de umplere lucreazå pe sistemul por¡ionårii liniare continue, por¡ionårile ¿i råsucirile fiind reglate de aparatul LPG 209.
Procesul de umplere ¿i råsucire se desfå¿oarå constant ¿i continuu, membranele nefiind afectate de acest procedeu.
Por¡ionarea cârnåciorilor se face cu ajutorul unor benzi care se
livreazå la comandå fiecårui beneficiar. Timpul de schimbare al
unei astfel de benzi pentru reglarea lungimii por¡ionårii este de
sub un minut. ¥ntreaga ma¿inå, accesoriile ei sunt în situa¡ia de
a fi igienizate cu u¿urin¡å ¿i eficient, aparatul LPG 209 se poate
curå¡a cu pompe de igienizare, cu presiune reduså.
Ma¿ina de agå¡at AH212 preia de la por¡ionatorul pe lungime
LPG 209 cârnåciorii produ¿i în ¿iraguri cu cârligele din dotare, distan¡a între cârlige este reglabilå în func¡ie de calibrul cârnåciorilor
¿i lungimea acestora. ¥n acest fel se regleazå precis cantitatea de
¿iraguri de cârnåciori care se pune pe be¡ele de afumare.
Cârnåciorii individuali, în perechi, pot fi pu¿i pânå la o lungime
de 90 cm, iar inelele de cârnåciori pânå la 1.200 mm cu o greutate pânå la 1.500 g pe cârlig.
De asemenea, se pot pune ¿iraguri de cârnåciori, tip cocktail pe
cârligele apar¡inând ma¿inii AH212. Avansarea cârligelor se controleazå prin computerul ma¿inii de umplut VEMAG, astfel se
regleazå viteza de umplere cu numårul de avansåri de cârlige ¿i
cu numårul de cârnåciori care se pun pe fiecare cârlig. De pe
ma¿ina AH212 cârnåciorii se preiau cu be¡ele de pe cårucioarele
de fierbere ¿i afumare cu u¿urin¡a.

MAªINA DE UMPLUT SUB VID HP 20E
Ma¿ina de umplut de mare putere, cu ¿necuri, HP 20E este
destinatå urmåtoarelor opera¡ii:
• por¡ionare ¿i umplere a salamurilor ¿i a cârna¡ilor;
• por¡ionare ¿i umplere salamuri de tip „crud-uscat”;
• por¡ionare ¿i umplere ¿unci.
Ma¿ina este înzestratå cu:
 Un ¿nec de alimentare dublu de o¡el inox
 Dispozitiv de sus¡inere a ¡evii de umplere
 Cuvå dintr-o bucatå – cca. 350 litri capacitate, rabatabilå
 Fantå de alimentare cu diametru de 100 mm cu element
elicoidal de aducere a pastei spre ¿nec, demontabil pentru igienizare
 Pompå de vid încorporatå, debit de absorb¡ie de 16 m3 /orå
 Prizå pentru conectarea dispozitivelor suplimentare
 Antrenare dualå tip DuoDrive, cu antrenare separatå pentu
¿necul principal ¿i pentru elementul elicoidal de alimentare cuvå
 Servo-Motor AC pentru antrenarea ¿necului principal – putere
13,1 kW
 Motor AC cu convertizor de frecven¡å pentru elementul de alimentare cuvå – putere 4,0 kW
 Cadrul ma¿inii realizat complet din inox, cu treaptå rabatabilå
 Capacitatea de umplere în mod continuu pânå la max. 6.300
kg / h cu ¿necul de umplere cu pasul de 66 mm cu afi¿aj

MAX 600
Ma¿ina de masat carnea MAX 600 are o capacitate de
umplere de pânå la 600 kg.
 Se folose¿te pentru masarea pieselor injectate, atât pentru carne ro¿ie cât ¿i pentru carne de pasåre.
 Ma¿ina este dotatå cu pompå de vacuum ¿i sistem de
råcire.
 Acest tumbler este adecvat pentru masarea pieselor mici.


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;
 grad ridicat de igienå;
 u¿urin¡å în operare.

FROMAT 053
Ma¿ina de tåiat blocuri de carne congelatå FROMAT 053 este o
ma¿ina mai solidå cu o productivitate mai mare. Sistemul de
tåiere a cårnii este sistemul ghilotinå care taie blocul congelat pe
lungime sau în cuburi. Produsul rezultat este ideal pentru procesarea ulterioarå în wolf-uri (ma¿ini de tocat carne) sau cutere.
Ma¿ina este foarte potrivitå pentru producerea de salamuri crude
sau carne tocatå.
IMAX 420

SISTEME AVANSATE DE INJECTARE IMAX

Pentru func¡ionarea por¡ionatorului ¿i a ma¿inii de agå¡at, acest
tandem de utilaje poate fi cuplat cu una din ma¿inile de umplut
recomandate de firma VEMAG, respectiv HP 10E/12E cu o capacitate teoreticå de umplere de circa 5.700 kg/orå, HP15E cu o
capacitate teoreticå de umplere de circa 9.800kg/orå sau cu
ma¿ina universalå HP20E care poate fi folositå ¿i la alte aplica¡ii
cu o capacitate teoreticå de umplere de circa 6.300 kg/orå.
Puterea ma¿inilor de umplere este 22 kW pentru HP 15E/20E ¿i
16 kW pentru HP 10E/12E.

Dotåri de excep¡ie ale 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.
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grafic integrat: afi¿aj grafic pentru toate func¡iile ¿i ajustårile
posibile, cu monitor color TFT
 Gama de por¡ionare 5 – 99.999 grame
 Sistem de diagnozå ¿i afi¿are a disfunc¡iilor apårute, informa¡ii
de service
 Capacitate de memorare pânå la 99 programe
 Display alfanumeric ajustabil, în diverse limbaje
 Vitezå de por¡ionare maximå: 17,100 kg/h
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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-techno.ro;
info@darimex-techno.ro;
office@darimex-techno.ro
Website: www.darimex-techno.ro
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