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Firma VEMAG 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.

�HP 20
�LPG 209
�AH 212

Linia de porţionare

Ma¿ina automatå pentru dublå cl ipsare

�POLY-CLIP
FCA 140

Pentru calibre de la 38 la 150 mm

Pânå la 156 cicluri pe minut

Reducerea la maxim a opririi
ma¿inii pe perioada de încårcare 
a membranelor ¿i pe perioada 
de între¡inere, cu o siguran¡å 
¿i mai ridicatå

Bandå transportoare igienicå 
în totalitate, dezmembrare fårå
unelte

Accesibilitate optimå pentru 
o curå¡are u¿oarå

Linia de por¡ ionare 
pe lungime
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� Walsroder Casings GmbH, cu sediul în Bomlitz,
Lower Saxony, vinde de mai bine de 80 de ani, sub
marca „Walsroder”, membrane de o calitate supe-
rioarå pentru industria de prelucrare a cårnii. La
Walsroder, noile dezvoltåri se bazeazå pe nevoile
pie¡ei din industria de prelucrare a cårnii din toatå
lumea, prioritatea fiind rezolvarea personalizatå a
problemelor.
Walsroder empatizeazå cu principiile sustenabilitå¡ii
sociale, economice ¿i ecologice ¿i sus¡ine ¡intele
ambi¡ioase de protec¡ie a mediului împotriva emisiilor,

de folosire a resurselor regenerabile, de prevenire a
risipei, de reciclare.
WALSRODER – Membrane din plastic –
Prospe¡ime ¿i calibru constant
� K tech - Optimå pentru marfa feliatå
� K flex -  Calibru stabil de jur-împrejur
� K plus – Membranå cu înaltå barierå
� K prof – Alternativå cu înaltå barierå la vaporii de apå
� K smok – Membranå din plastic permeabilå la fum
� K norm – Membranå pentru supe, sosuri, paste
� Kranz

WALSRODER – Membrane fibroase – 
Cele mai mici calibre pentru specialitå¡i

WALSRODER – Membrane func¡ionale

Noile membrane func¡ionale Walsroder nu doar dau forma
mezelurilor ci simultan preiau culoarea (Walsroder CC), aroma de
fum (Walsroder CLS), gustul ¿i mirosul (Walsroder TeX Spice).
Pa¿ii de produc¡ie costisitori ¿i complica¡i ai produc¡iei de
mezeluri, lega¡i de afumare, stratificare, prevenirea mucegaiului
(Walsroder BFU) pot fi evita¡i. Standardele de mediu ¿i igienå
sunt la un nivel ridicat, resursele sunt conservate.

Cu membranele func¡ionale Walsroder, calitatea, varietatea ¿i
productivitatea mare în industria cårnii pot fi ob¡inute cu pre¡uri
scåzute.

WALSRODER – Câ¿tig în eficien¡å

Pe lângå tradi¡ionalele membrane fibroase celulozice ¿i mem-
branele de plastic, Walsroder are ¿i multe noutå¡i.
Membrana Walsroder TeX bazatå pe bumbac ¿i vâscozå a crescut
în popularitate.
Mezelurile produse în membrane textile semnalizeazå o produ c -
¡ie tradi¡ionalå în membrane naturale – la aspect ¿i atingere –
la mare distan¡å de produsele ¿i standardele de maså.
Walsroder realizeazå acest lucru cu ajutorul membranelor textile
impermeabile pentru cârna¡ii fier¡i ¿i opåri¡i ¿i pentru ¿unca fiartå
precum ¿i cu ajutorul membranelor permeabile sau cu înveli¿ 

special pentru produc¡ia de mezeluri uscate de calitate superioarå.
O evolu¡ie a popularei membrane K tech este membrana ter-
morezistentå Walsroder K tech TR.
Aceasta membranå combinå avantajele membranei din material
plastic termoretractabil cu o rezisten¡å ridicatå la rupere, care
permite stråpungerea mezelurilor în camera de afumare cu un
termometru de bazå. 
O alta inova¡ie Walsroder este reprezentatå de membrana K prof.
Aceasta membrana de plastic are un con¡inut ridicat de polio -
lefin, este mai moale ¿i este caracterizatå de o permeabilitate
scåzutå la vaporii de apå, lucru ce reduce pierderea în greutate.
¥n domeniul membranelor fibroase Walsroder ¿i-a mårit gama de
calibre. Astfel, acum, toate impregna¡iile pentru aplica¡iile de
mezeluri uscate ¿i majoritatea culorilor sunt disponibile începând
cu calibrul 30. ¥n special, aceste membrane fibroase de calibre
mici oferå noi posibilitå¡i pentru idei de produse din aria de pro-
duse snack sau semipreparate. Per total, gama largå de calibre
Walsroder asigurå mårimea potrivitå pentru orice aplica¡ie.

Walsroder – Produse personalizate

Walsroder oferå solu¡ii personalizate care cresc productivitatea ¿i
au un efect promo¡ional.
Cre¿terea semnificativå a produc¡iei poate fi realizatå în mod spe-
cial prin tehnologia shirring. Walsroder oferå acum ambalajul din
membranå, gata de umplere, închis doar la un capåt cu un clips.
Aceste ambalaje din membranå, gata de umplere, sunt reali -
zate cu tehnologia specialå Walsroder Big Bore-shirring
technology ¿i se disting prin diametrul intern mare.

Walsroder NeX – este combina¡ia perfectå
dintre membrana fibroaså ¿i o plaså fixå.
Acest tip de membranå este disponi-
bilå în 2 categorii diferite:
� Walsroder NeX LINE  –
membrana care oferå
un aspect interesant
mezelurilor;
� Walsroder NeX FORM –
membrana care då formå.

DARIMEX TECHNO vå a¿teaptå cu interes ¿i în acest an la INDAGRA FOOD 2016, târgul interna¡ional pentru industria
alimentarå, ce va avea loc la ROMEXPO Bucure¿ti în perioada 2-6 noiembrie 2016, cu o mare varietate de ma¿ini ¿i
utilaje printre care: POLY-CLIP FCA 140 (noutate), POLY-CLIP FCA 160, VEMAG ANLAGENBAU AEROMAT II, 
VEMAG MASCHINENBAU LINIA DE PORºIONARE (HP20 + LPG209 + AH212), SCHRÖDER IMAX 400SL, 
SCHRÖDER MAX 600, HOLAC CUBIX , HOLAC SECTOMAT TC 230, KOLBE AW130-240, KOLBE K430, HENNEKEN 
TUMBLER B6 (3000 litri), HENNEKEN MALAXOR SUB VACUUM, K+G WETTER CUTMIX CM 90, K+G WETTER MWW
130. Alåturi de utilaje performante, ne completåm acum portofoliul de afaceri cu membrane de calitate.

Darimex Techno prezintå tehnologia 
de ultimå orå la INDAGRA FOOD 2016

Pavilion A 0.00
Stand 

B 17-21

WALSRODER – Membrane de calitate superioarå
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IMAX Tehnologia SMARTLine 

Injectoarele IMAX sunt ma¿ini de injectat piese anatomice, carne
ro¿ie ¿i carne albå, precum ¿i carcase de påsåri.
Ma¿ina are o precizie foarte mare a injectårii ¿i asigurå un nivel
performant de lucru. 
Distribu¡ia saramurii în produs este optimå.
Ma¿inile pot fi livrate în diverse configura¡ii pentru cele mai mari
preten¡ii.

IMAX SMARTline

300 SL / 400 SL / 600 SL - Seria de multifunc¡ionale utilizabile
pentru o gamå largå de produse
Injectorul Schroder poate fi recunoscut instant prin designul såu
igienic ¿i prin conceptul de motor robust, deja dovedit.
Disponibil în douå variante de colectoare (numår ace ¿i pozi¡ie),
echipat întotdeauna cu bloc de retractare (pentru produse cu
oase) ¿i bloc op¡ional de înmuiere. Conceptul de filtru variabil
poate fi adaptat la orice condi¡ii de saramurå.
Cu cele trei clase de performan¡å de 3, 4 ¿i 6 tone de carne
proaspåtå pe orå, întotdeauna pute¡i gåsi tipul optim de ma¿inå
pentru produc¡ia de produse de porc, vitå sau pui.

Controlor IMAX SMARTline 

Panoul de control modern 7 multicolor este încorporat în baza
ma¿inii la un unghi de 15 grade. Aceastå pozi¡ie nu doar cå
faciliteazå operarea, dar oferå ¿i o protec¡ie solidå împotriva
deteriorårii. Interfa¡a intuitivå oferå indica¡ii de utilizare opera-
torului ¿i garanteazå cå ma¿ina va fi folositå în siguran¡å. 
Pentru o injectare optimå, cele mai importante func¡ii pot fi acce-
sate rapid ¿i direct ¿i pot fi ajustate individual: performan¡å
pompå, vitezå, selectare tip injectare (1 direc¡ie/2 direc¡ii), acti-
vare opera¡iune spålare.
Una dintre cele mai importante func¡ii ale panoului este mana -
gementul re¡etei, care permite memorarea parametrilor de
injectare pentru pânå la 25 de re¡ete. Ace¿ti parametri pot fi apoi
accesa¡i rapid ¿i u¿or, folosind meniul „Re¡ete”.
În istoricul de operare pot fi vizualizate alarmele, avertizårile ¿i
stårile ma¿inii din ultimele zile, putând astfel verifica dacå
ma¿ina func¡ioneazå normal.

Pompa ¿i alimentatorul cu saramurå

Pompele rotative din o¡el inoxidabil pentru SMARTLine sunt
instalate în pozi¡ie de „agå¡at”, din motive de igienå, pe 400

SL/600 SL, fåcând posibilå golirea ma¿inii de saramurå fårå
reziduuri.
Pentru ajustarea ratei de injectare, performan¡a pompei poate fi
setatå cu exactitate folosind convertizorul de frecven¡å, astfel fåcând
posibilå stabilirea cu exactitate a cantitå¡ii de saramurå în produs.
Alimentatorul extern de saramurå conectat la pompå este u¿or de
accesat ¿i poate fi îndepårtat complet în doar câ¡iva pa¿i. 
Astfel curå¡area ¿i inspec¡ia alimentatorului de saramurå se
efectueazå în doar câteva minute.

Pozi¡ia plåcii de gradare

Pozi¡ia plåcii de gradare, care poate fi ajustatå în câ¡iva pa¿i,
face posibilå adaptarea la înål¡imi de pânå la 170 mm. Setarea
este u¿or de realizat ¿i se face în câteva secunde, astfel fiind
posibilå o schimbare extrem de rapidå a produsului. Banda
pneumaticå este u¿or de selectat, indiferent de  greutatea
bucå¡ilor de mu¿chi, u¿oare sau grele, toate fiind fiabile ¿i u¿or
eliberate de ace.

Retractarea acelor

– Retractarea standard a acelor reprezintå un mecanism sigur de
protec¡ie atât pentru produs, cât ¿i pentru acele de saramurå.
Fiecare ac este retractat separat folosind presiunea aerului. 
– Datoritå retrac¡iei, fluxul de saramurå al fiecårui ac este oprit
¿i astfel este prevenitå formarea de bule de saramurå în jurul
oaselor.
– Presiunea pneumaticå poate fi ajustatå individual pentru
diferite produse.
– Pentru îndepårtarea u¿oarå a acelor, blocul de retrac¡ie poate
fi rabatat.

– Ata¿ament pentru înmuiere
Pentru tratamentul mecanic al anumitor pår¡i de mu¿chi,
Injectoarele SMARTline pot fi echipate cu un ac op¡ional de
înmuiere.
Cre¿terea calitå¡ii prin folosirea unui ac de înmuiere se reflectå în:

� Difuziunea mai rapidå a aditivilor;
� Reducerea formårii bulelor de saramurå;
� Înro¿irea omogenå;
� Înmuierea crescutå;
� Timpi mai buni de masare.

Pentru folosirea la produse cu oase, acul de înmuiere poate fi
echipat cu un sistem de retractare.

Filtrarea

Proiectatå pânå la ultimul detaliu
Sistemul de filtrare în versiunea de bazå constå în trei site de fil-
trare cu ocheiuri de diferite dimensiuni, ce sunt aranjate în cas-
cadå. Aspirarea este fåcutå de co¿ul de filtrare.

Bazin de saramurå PUREMAX 200

Noul concept de bazin de saramurå PUREMAX 200 asigurå injec-
toarelor din linia SMART 200 litri de saramurå. 
Saramura de retur este alimentatå prin jgheabul de deversare
cåtre filtrul rotativ.
Bazinul de colectare ¿i filtrul rotativ pot fi pivotate direct spre
exterior fåcând posibilå curå¡area u¿oarå chiar ¿i când bazinele
de saramurå sunt pline. 
Admisia saramurii se realizeazå prin filtrul de aspira¡ie sta¡ionar
care poate fi îndepårtat pentru curå¡are cu ajutorul sistemului
patentat „quick-release”.

Noua tehnologie
SMARTLine
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