
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 membrane 
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

K tech

Membrane 
din plastic
Clipsare perfectă
și calibru constant

K flex

K plus

K prof

K smok

K norm

Kranz

Membranå din plastic permeabilå la fum

Walsroder Membranå Kranz

MEMBRANE 

FASER

Pentru
clipsare perfectă

Optimå pentru marfa feliatå

Calibru stabil de jur-împrejur

Membranå cu înaltå barierå 

Alternativå cu înaltå barierå la vaporii de apå

Membranå pentru supe, sosuri ¿i paste
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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.

Walsroder Casings GmbH, cu sediul în Bomlitz, Lower Saxony,
vinde de mai bine de 80 de ani, sub marca „Walsroder”, mem-
brane de o calitate superioarå 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 regene -
rabile, de prevenire a risipei, de reciclare.

WALSRODER – Membrane
de calitate superioarå
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
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� Ma¿ina de clipsat cu un singur clips EZ 4500/600/700 
face parte din gama EASY CLIP LINE a companiei Poly-clip ¿i este
dedicatå clipsårii în condi¡ii optime a diverselor tipuri de pungi ¿i
plase. Special creatå pentru ambalarea eficientå ¿i în deplinå
siguran¡å alimentarå a påsårilor (pui, gåini, ra¡e, gâ¿te, piese
tran¿ate de pasåre), ma¿ina poate fi folositå ¿i pentru alte pro-
duse solide sau chiar lichide. 
Ma¿inile din gama EASY CLIP LINE sunt simple, robuste ¿i asi -
gurå o clipsare corespunzåtoare, respectiv clipsarea etan¿å ¿i
igienicå a pungilor, datoritå sistemului pneumatic. Clipsarea se
face automat odatå ce mo¡ul pungii este introdus în matri¡å, iar
în acela¿i timp se taie excesul de material. 
Designul simplu, o¡elul inoxidabil ¿i pår¡ile de maså plasticå
asigurå o igienizare corespunzåtoare a ma¿inii în concordan¡å cu
cele mai exigente reguli de igienå. Ma¿ina nu con¡ine multe
piese mobile, fapt ce u¿ureazå procedurile în service. Nu este de
neglijat faptul cå ma¿ina consumå pu¡in aer comprimat. 
EZ 4500/600/700 este disponibilå în douå forme: cu
aprovizionarea pentru clipsare pe partea stângå sau pe partea
dreaptå. Ma¿ina poate fi introduså în flux ca model stabil pe

masa de produc¡ie sau prin cuplarea cu MPL ce asigurå o mai
mare productivitate. Un aspect important de men¡ionat este cå
existå posibilitatea deschiderii mecanice a pungilor în care se
introduce marfa în vederea clipsårii.

MPL – cel mai eficient ¿i igienic sistem confec¡ionat din
o¡el inoxidabil pentru ambalarea în pungi a påsårilor

Cea mai eficientå ma¿inå de introdus în pungi a puilor de gåinå,
gåini, ra¡e, gâ¿te ¿i piese tran¿ate de carne de pasåre este cea
dezvoltatå de Poly-clip. Aceasta, puså în func¡iune împreunå cu
linia de ambalare EASY CLIP LINE, devine expresia perfec¡iunii în
materie de sisteme de ambalare în pungi. Se pot folosi la alegere
pungi puse una peste alta sau agå¡ate într-un sistem liniar.
De asemenea, existå posibilitatea deschiderii pungii introduse în
ma¿inå pentru a u¿ura introducerea påsårilor în pungå. Ma¿ina
este foarte rapidå ¿i poate asigura ambalarea pânå la 15 bucå¡i
pe minut pentru fiecare sta¡ie de clipsare. Confec¡ionarea acestor
ma¿ini din o¡el inoxidabil asigurå o curå¡are u¿oarå precum ¿i
folosirea procedurilor standard de igienizare.
Ma¿ina MPL poate så fie dotatå cu douå sta¡ii de clipsare din
programul EASY CLIP LINE, una pe partea stângå, iar alta pe
partea dreaptå. În plus, se pot livra ¿i diverse sisteme de
pregåtire a pungilor înainte de umplere.
Fiecare ma¿inå de clipsat poate fi dotatå cu un sistem de
etichetare sub clips care så con¡inå diverse date necesare identi-
ficårii produsului ambalat. Prin acest sistem, Poly-clip se înscrie
în rândul marilor ofertan¡i pentru ma¿ini de clipsat pungi cu
diverse sortimente de carne de pasåre.
Sistemul de ambalare cu ma¿ini de clipsare EASY LINE cu MPL ¿i
PPS reprezintå formula idealå ¿i eficientå pentru ambalarea pro-
duselor din carne de pasåre în pungi.

Ma¿ina de clipsat pungi EZ 4500/600/700

K + G WETTER: 
gamå completå pentru prelucrarea cårnii
Cuttere de înaltå performan¡å

Prin intermediul cutterelor din seria Cutmix, K + G Wetter pune
la dispozi¡ia clien¡ilor såi tehnologii de top, asigurând în acest fel
rezultate deosebite oricare ar fi scopul utilizårii. 
Caracteristic pentru cuterele K+G Wetter este optimizarea
geometriei cuvei de tocare care ¿i prin peretele mai înalt al cuvei
permite un grad de umplere mai ridicat decât la alte tipuri de
cuttere de aceea¿i capacitate. Aceastå calitate combinatå cu un
sistem de încårcare ¿i golire mai rapid are o importan¡å deo -
sebitå asupra eficien¡ei procesului de lucru, ob¡inându-se 
produse tocate mai rapid ¿i în cantitå¡i mai mari.

Operare prin CutControl, monitorizare ¿i documentare
prin CutVision pentru toate ma¿inile din seria Cutmix

CutControl este un sistem de control programat ¿i proiectat pen-
tru automatizarea procesului de tåiere. Re¡etele ¿i comenzile de
control sunt introduse în ma¿inå sau în PC. CutVision func¡io -
neazå pe orice PC din re¡ea ¿i înregistreazå automat toate datele
de produc¡ie relevante ¿i toate rapoartele privind starea.

Noua interfa¡å IT standard „WS-FOOD”

Ca o op¡iune, K + G Wetter poate furniza ma¿inile sale cu inter-
fa¡a IT standard „WS-FOOD”. Acest lucru face posibilå
conectarea oricårui PC cu internet la ma¿inå prin plug and play.
Adi¡ional, acest standard permite punerea în re¡ea a tuturor
ma¿inilor de la diferi¡i producåtori ¿i încorporarea lor în procesul
de control existent ¿i în sistemele ERP.

Cea mai bunå calitate în materie de ma¿ini de tocat

Ma¿inile de tocat K + G Wetter conving prin structura lor robustå
¿i motoarele eficiente. Acestea impresioneazå 
prin faptul cå sunt silen¡ioase ¿i cå au

o duratå lungå de func¡ionare. În plus fa¡å de designul modern,
toate ma¿inile de tocat K + G Wetter garanteazå standarde
maxime de igienå ¿i longevitate.

Malaxoare dotate si cu cap de tocare

Recent, firma K + G Wetter a lansat un nou tip de Wolf Malaxor
MWU 200, ideea acestei ma¿ini fiind separarea pår¡ii de
malaxare de partea de tocare. În aceste condi¡ii activitatea de
malaxare se desfå¿oarå pe principiul tratårii cårnii în mod uni-
form, fårå a se brusca acest proces. Acest lucru este deosebit de
important pentru cå se eliminå a¿a-numitele spa¡ii moarte din
ma¿inå, unde sistemul de malaxare nu poate ac¡iona. Calitatea
ob¡inutå duce la reducerea costurilor de produc¡ie, un aspect
deosebit de important.
Malaxorul Wolf Malaxor MWU 200 are numeroase domenii de
întrebuin¡are cum ar fi producerea de carne tocatå, de brânzeturi,
de hamburger.  De asemenea, ma¿ina poate fi folositå atât în
produc¡ia de produse specifice, de exemplu, kebab precum ¿i la
produc¡ia de salamuri crude ¿i standardizarea cårnii (uni-
formizarea cårnii cu con¡inut mai gras).
Principiul de func¡ionare al ma¿inii este urmåtorul: prima datå se
amestecå ¿i se omogenizeazå cantitatea prevåzutå pentru
malaxare, dupå ce acest proces s-a încheiat din zona de
malaxare, produsul trece în zona de tocare. Aceastå ma¿inå a
luat marele premiu al Expozi¡iei AnugaTech de la Köln pentru
realizarea unei ma¿ini care 
så contribuie în mod direct 
la îmbunåtå¡irea calitå¡ii 
produselor ob¡inute 
pânå în prezent.


