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role. Corelarea individualå în cazul cå se lucreazå cu zwilling se
optimizeazå prin dirijarea frânei de membranå pe fiecare tub al
zwillingului tot cu ajutorul sistemului SAFETY TOUCH.
Datele necesare întreprinderii sunt u¿or de citit pe ecranul unui
calculator prin sistemul WS-FOOD STANDARD, fapt ce face posibil actualizarea
•Extindere pânå la 300 mm cu sistemul PCS Motion-Controller
re¡etelor si a softului.
•Domeniu de calibrare de la 38 la 160 mm •Productivitate ridicatå
Sistemul integrat de diagnosticare este
pânå la 126 cicluri pe minut •Folose¿te clipsul R-ID, asigurând astfel
corelat tot prin SAFETY TOUCH, care
clipsarea perfectå ¿i împiedicarea påtrunderii bacteriilor
transmite semnale clare pentru situa¡ia
func¡ionårii ¿i analizeazå timpul de
Clipsurile R-ID garanteazå rezisten¡a la închidere ¿i o etan¿eitate a aprovizionare cu clipsuri ¿i clipsarea propiu-ziså. Acest lucru face
produsului, la membranele artificiale (poliamid) pânå la posibil ca respectarea re¡etelor så poatå fi urmåritå continuu, så se
elimine gre¿elile ¿i så se asigure o produc¡ie calitativ constantå. De
etan¿eizarea perfectå pentru împiedicarea påtrunderii bacteriilor.
La produsele care au ¿i inel de sfoarå, automatul GSA20 poate fi remarcat cå FCA 90 se cupleazå foarte u¿or la ma¿ina de umplut.
folosit ¿i pe partea dreaptå nu numai pe stânga. Prin dotåri op¡io- Exteriorul ma¿inii con¡ine suprafe¡e plane care asigurå curå¡irea ¿i
igienizarea în conformitate cu prevederile legisla¡iilor alimentare.
nale, produc¡ia poate fi sprijinitå ¿i în sistemul de lucru automat.
Astfel, sistemul AUTO STOP SISTEM CLIP controleazå rezerva de Poly-clip System de¡ine o pozi¡ie de vârf în oferirea de sisteme de
clipsuri de pe rolå sau un alt senzor controleazå terminarea acestei clipsare eficiente.
automat mårimea clipsului ¿i matri¡a pentru a se elimina eventualele gre¿eli. Automatul de clipsare prelucreazå clipsurile R-ID cu
împår¡irea M, L, XL, la îndepårtea pastei de la 26 pânå la 44 mm
sau la o îndepårtare a pastei pânå la 300 mm.

FCA 90 –
Expertul
în versatilitate!

Versatilitatea la nivelul cel mai înalt este doveditå de noua
ma¿inå de clipsat automatå FCA 90. FCA 90 este modelul cu cea
mai rapidå retragere la cea de a doua clipsare, care poate ajunge
la 300 mm. Este compact ¿i u¿or de manevrat.
Multitudinea modurilor de întrebuin¡are în calibru de la 36 la 160
mm, precum ¿i imaginea opticå a produsului prin folosirea clipsurilor R-ID pâna la 126 tacte pe minut vorbesc de la sine.
Cine dore¿te så aibå o elasticitate în paleta de produse de la
cârna¡i individuali, marfå pentru feliere, ¿unci ¿i produse formate
nu poate så treacå nepåsåtor pe lângå ma¿ina automatå cu dublå
clipsare FCA 90.
Ma¿ina clipseazå membrane colagenice pânå la calibru 100 mm,
fibroase pânå la 120 mm (depinde de gradul de rezisten¡å a materialului) ¿i membrane artificiale (tip poliamid) pânå la 160 mm.
La dezvoltarea acestui clipsator automat, producatorul Poly-Clip
System s-a orientat spre clipsurile R-ID pentru aspectul îmbunåtå¡it al acestor produse. Reducerea mo¡ului de clipsare, apropierea
clipsului cât mai mult de corpul principal al salamurilor, nu numai


cå îmbunåtå¡esc aspectul optic al produsului dar asigurå ¿i o eficien¡å sporitå la felierea produselor prin ob¡inerea unui numår mai
mare de felii.
Cu introducerea unor clipsuri în func¡ie de diametrul produselor se
poate ajunge, de exemplu ca un parizer în calibru 65 mm så fie
asemånåtor în clipsare cu forma produselor în calibru 130 mm.
Prin folosirea clipsurilor L, atât produsele cu un diametru mai mic
cât ¿i celelalte produse cu calibre mai mari vor fi cu siguran¡å bine
clipsate. Distan¡area produselor între cele 2 por¡ii de clipsat a fost
schimbatå cu sistemul SAFETY TOUCH.
¥n acest mod, FCA 90 se poate folosi ¿i pentru bucå¡i de ¿uncå,
chiar dacå sunt injectate doar cu 10% solu¡ie de injectare aceste
bucå¡i nu vor ajunge så împiedice clipsarea puternicå ¿i automatå.
Prin folosirea PCS Motion-Controller se ajunge la un nou standard
de vitezå pentru produsele clipsate cu al doilea clips în retragere.
Cel care lucreazå cu ma¿ina poate, prin sistemul SAFETY TOUCH, så
treacå rapid de la sistemul standard la sistemul cu retragere a celui
de al doilea clips. Men¡ionåm cå ma¿ina poate så recunoascå
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Celula VEMAG AEROMAT II
Noua celulå AEROMAT II este o reconfirmare a
doveditului concept: flexibilitate ¿i mai mare ¿i eficien¡å energeticå în baza fiabilitå¡ii bine-cunoscute.
Încålzire mai rapidå la putere mai mare ¿i o economie de
energie la putere mai micå;
 Liniile de produc¡ie pot fi u¿or modificate;
 Modul de încålzire: aburi sau electro, temperatura maximå
130 grade Celsius;
 Recuperarea cåldurii pânå la 30%, per total economie energeticå de 30%;
 Ponderea celulei are un unghi de înclinare de 2,6% ¿i permite
eliminarea reziduurilor în urma afumårii cu u¿urin¡å;
 Construc¡ia internå duce la reducerea gudroanelor ¿i a condensului;
 EASY FOAM pentru spålarea automatå a celulei, u¿or de
manipulat automat sau manual.


Celula AEROMAT II se remarcå prin circula¡ia ¿i împår¡irea
aerului în interiorul celulei, viteza aerului, umiditatea ¿i temperatura fiind repartizate propor¡ional ¿i uniform.
Ideea principalå de construire a acestei celule a fost o eficientizare a consumului energetic, constantå în procesul de fierbere ¿i
afumare, flexibilitate ¿i siguran¡å.
ªi aspectul exterior al celulei s-a schimbat foarte mult,
ob¡inându-se o celulå suplå cu dimensiuni mai mici în condi¡iile
în care locul pentru cårucioare în celule a fost mårit.
Se pot introduce în celulå ¿i cårucioare de tip special cu o lå¡ime
pânå la 1,2 m.
Celula este dotatå cu o sta¡ie de spålare montatå direct pe celula EASY FOAM care are avantajul unei spålåri rapide ¿i eficiente.
Sta¡ia de spålare poate fi ac¡ionatå automat sau manual.
Alte avantaje sunt: sistemul EcoCon ce recirculå aerul cald din
schimbåtorul de cåldurå, care încålze¿te aerul rece care intrå în
celulå, rezultând o reducere a costurilor energetice cu pânå la 30%.
Circula¡ia dinamicå a aerului asigurå produse afumate constant!
În celulå se pot afuma produse agå¡ate sau culcate!
Aerul circulå constant în celula AEROMAT II!


Avantajele easy FOAM:
U¿or de folosit;
 Posibilitå¡i minore de a gre¿i prin sistemul de declan¿are,
duzele de amestec corelate ¿i ventilele integrate;
 Spumå perfect stabilå, cu rezisten¡å îndelungatå pe celulå;
 Schimb rapid între spumå ¿i apå prin conducerea integratå
centralizatå;
 Se poate folosi la un sistem automat sau cu lance pentru
råspândirea spumei;
 Mai ieftinå decât o sta¡ie de pompare individualå;
 Se poate folosi ¿i la o presiune mai micå de 4 bari prin
unitatea de ridicare a presiunii.


easy FOAM

Caracteristici AEROMAT II:
Lå¡ime celulå 1750 mm;
 Împreunå cu Universitatea din Bremen s-au dezvoltat 2 canale
care contribuie la circula¡ia uniformå spre deosebire de vechea
celulå care avea o lå¡ime de 1920 mm, în acest spa¡iu
ob¡inem o circula¡ie constantå a aerului, distan¡a dintre duze
¿i pere¡i s-a redus;
 Împår¡irea aerului asigurå circula¡ia perfectå a aerului în
celule;
 Fa¡å de celula standard, celula AEROMAT I, volumul de aer
care circulå prin celulå este cu 10% mai mare, respectiv
3.300 mp cubi pe orå pe cårucior;
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