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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 membrane 
colagen-poliamid ¿i celulozice.

�HP 20
�LPG 209
�AH 212

Linia de porţionare

Linia de por¡ ionare ¿i  separare cârna¡i

�VEMAG 
FSL 210

Linia de por¡ ionare 
pe lungime

FSL 210 este destinatå por¡ionårii flexibile ¿i precise, råsucirii
¿i separårii cârna¡ilor în membrane preponderent naturale
dar ¿i artificiale. FSL 210 calculeazå automat lungimea
por¡iilor, pentru o por¡ionare exactå. Viteza de lucru 
este de pânå la 800 de por¡ii pe minut. 
Cârna¡ii sunt por¡iona¡i în lan¡uri sau individual.
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� Calitatea clipsurilor livrate de firma Poly-clip
System, producåtorul numårul 1 pentru ma¿ini de
clipsat automate, garanteazå ob¡inerea unor produse
de calitate la nivelul cel mai ridicat de preten¡ii ale
consumatorilor. Siguran¡a produselor alimentare
depinde de mul¡i factori diferi¡i, printre care ¿i cali-
tatea ¿i caracteristicile clipsurilor utilizate în fabricarea
preparatelor din carne.

De ce este nevoie så folosim în procesul
de produc¡ie clipsuri de calitate?

¥n produc¡ia de preparate din carne, întreaga valoare
a produsului depinde ¿i de modul în care este 

clipsatå (închiså) membrana sau ambalajul folosit.
De¿i valoarea clipsurilor din costurile de produc¡ie
reprezintå 1%, toate celelalte cheltuieli, materia
primå prelucratå, condimente, aditivi, precum ¿i con-
sumurile de energie ¿i for¡a de muncå depind ¿i de
calitatea ambalajului folosit, în care clipsarea este un
element important.
¥n afarå de valoarea propriu-ziså a clipsårii, cu un rol
determinant în calitatea produsului, mai subliniem ¿i
urmåtoarele aspecte:
Igiena ¿i siguran¡a clipsurilor folosite sunt esen¡iale
pentru siguran¡a calitå¡ii produselor ce sunt destinate
comercializårii. Prin sistemul SAFE-COAT asigurat de
firma Poly-clip, se oferå garan¡ia necesarå ca produsul
alimentar så nu fie infectat sau pus în produc¡ie cu res-
turi de ulei ¿i gråsimi care pot apårea în procesul de
produc¡ie al clipsurilor. Sistemul acesta de igienizare
este monitorizat ¿i autorizat de un institut independent
de calitate SGS Institut Fresenius, care certificå un grad
maxim de igienå. ¥n produc¡ia de clipsuri realizatå în
fabricile Poly-clip se asigurå un control de calitate pe
fiecare fazå de produc¡ie, începând din faza 1 ¿i
anume, aprovizionarea cu aluminiu de calitate sau de
diverse aliaje necesare ob¡inerii unor clipsuri de cali-
tate. ¥n acest fel, se garanteazå utilizarea clipsurilor în
conformitate cu normele în vigoare, potrivit legisla¡iei
UE ¿i a ¡årilor membre CE. Un alt aspect important de
care trebuie så se ¡inå cont în folosirea clipsurilor este
¿i gradul de etan¿eitate pe care îl poate asigura un
clips, pentru a nu permite påtrunderea unor bacterii în
interiorul batonului (ambalajului). Recent, Poly-clip a
dezvolttat o serie nouå de clipsuri R-ID cu o nouå
geometrie, care asigurå un nivel ridicat de etan¿eitate.
Acest tip nou de clips poate så ducå la anumite tipuri
de membranå la o etan¿eizare de cca. 70% fa¡å de
35-40% la clipsurile obi¿nuite, care se apropie de
nivelul de etan¿eizare al cutiilor de conserve din tablå.

Tot datoritå acestui tip de clips se asigurå ¿i o formå
mai bunå a batoanelor, respectiv umårul batonului
extrem de scurt, rezultând o mai bunå feliere a 
produsului ¿i practic o economie de membranå în pro-
duc¡ie. Acest tip de clip inovator R-ID  este folosit la
ma¿inile automate de tipul FCA 50, FCA 80, FCA 90,
FCA 100, FCA 120, FCA 140 ¿i FCA 160. Evident cå ¿i
termenul de valabilitate al produselor proaspete se
måre¿te în mod corespunzåtor.

ISO 22000: 2005 – Certificat ca sigur

Sistemul Poly-clip se bazeazå pe standarde de calitate
¿i igienå pentru a oferi clien¡ilor såi cea mai bunå ca -
litate posibilå, în special pentru a garanta siguran¡a
alimentelor pe tot parcursul lan¡ului alimentar.
Certificarea ISO 22000: 2005 asigurå monito rizarea

periodicå ¿i independentå a tuturor proceselor de pro-
duc¡ie cu clip ¿i buclå, oferind astfel o siguran¡å 
maximå producåtorilor de alimente. În plus, se asi -
gurå cå toate procedurile de asigurare a calitå¡ii
respectå cerin¡ele interna¡ionale. În loc så testeze pur
¿i simplu produsul finit, ISO 22000: 2005 intervine ¿i
în procesele preliminare. Acest lucru permite identifi-
carea rapidå a riscurilor poten¡iale ¿i evitarea sau
eliminarea acestora prin måsuri preventive. Numai
clipurile originale din sistem Poly-clip sunt fabricate în
conformitate cu SISTEMUL SAFETY-CLIP. Protec¡ia
brevetatå SAFE-COAT este conformå cu reglementårile
UE în vigoare ¿i cu Codul german privind alimentele ¿i
hrana pentru animale LFGB. Examinårile în acest scop
sunt efectuate în mod regulat de cåtre SGS INSTITUT
FRESENIUS.

Clipsurile necesare producerii preparatelor din carne

Carton ¿i role originale 
în care se livreazå marfa

Clipsurile ¿i buclele  nu reprezintå mai mult de 1% 
din costul unui cârnat de 1 kg

Clipsuri U –
Diverse tipuri de clipsuri

Clipsuri R - Noile clipsuri 
cu o nouå geometrie, clipsuri R-ID

Geometria clipsului R-ID ¿i separatorul asigurå un umår scurt de cârna¡i ¿i fac, de asemenea, posibilå codificarea
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Linia Vemag de por¡ionare ¿i încårcare automatå în
ma¿ina de ambalat carne tocatå, mici ¿i alte produse
� A¿a cum rezultå din linia prezentatå mai sus, pregåtirea
cårnii tocate, a micilor, a burgerilor se face într-o ma¿inå de
umplut cu vacuum, cum ar fi robotul HP 25 E, dotat cu un wolf
de tipul 801 cu valvå de separare automatå pentru eventualele
bucå¡i mici de oase precum ¿i flaxuri, tendoane, pieli¡e, care
influen¡eazå negativ calitatea produsului pe care dorim så îl
ob¡inem.

Robotul HP 25 E define¿te un nou standard pentru umplerea în
vid. ¥n orice situa¡ie, un utilizator este sus¡inut de rezerve virtuale
nelimitate pentru o cantitate mare de debit ¿i eficien¡å maximå.
Construc¡ia modularå a sistemului constå într-o adaptare spe-
cialå care permite gåsirea de solu¡ii persona lizate în fiecare
domeniu de aplicare.

Por¡ionatorul de carne tocatå MMP 223, urmåtorul element în
linia de por¡ionare poate produce carne tocatå din vitå, oaie, porc
¿i pasåre. Viteza mare de lucru a acestui por¡ionator asigurå
pânå la 200 por¡ii a 500 gr/minut.

Por¡ionatorul MMP 223

Caracteristic acestui por¡ionator este gradul de afânare al cårnii
por¡ionate care permite påtrunderea gazului de protec¡ie pânå în
interiorul por¡iei, asigurând totodatå ¿i un aspect corespunzåtor.

Carnea tocatå se transportå pe un pat de hârtie, un cu¡it circular,
a¿a cum se vede în fotografie, asigurându-se o por¡ionare corectå.
¥n continuare, linia trece prin sistemul de cântårire.

Verificarea procesului Vemag este potrivitå pentru carnea tocatå
¿i pentru liniile de formare ¿i vå ajutå så respecta¡i reglemen-
tårile UE pentru pachetele sigilate. Un transportor descendent
ata¿at la unitate respinge automat greutå¡ile gre¿ite. Construc¡ia
solidå este proiectatå pentru mediul solicitant echipat cu o cen-
turå specialå care ruleazå la viteze foarte ridicate. Cureaua poate
fi îndepårtatå cu u¿urin¡å pentru curå¡are ¿i între¡inere.

Dupå trecerea prin sistemul de cântårire cu sistemul de încårcare
SL 305 ¿i DL 302, produsele pe care dorim så le ambalåm se
transportå automat pentru introducerea în ma¿inile de ambalat
care pot så fie de tipul traysealer cu caserole solide preformate
sau în termoformatoare.
Se pot transporta carne tocatå, cârna¡i proaspe¡i, mititei,
peri¿oare de carne sau brânzå, diverse tipuri de burgeri. 

Chiar ¿i pentru ambalarea de gula¿ sau ¿ni¡ele se poate apela la
acest sistem. Viteza de încårcare automatå asigurå pânå la 160
por¡ii/minut pentru carne tocatå 500 gr. sau 240 burgeri/minut.

Aceste douå sisteme de încårcare, SL 305 ¿i DL 302, suportå
diverse procedee de ambalare, asigurând circularea por¡iilor în
paralel sau suprapuse.

Vemag Process Check


