
T ârgul IFFA 2010 a avut o råspândire largå pe diferite seg-
mente de aplica¡ii pentru industria cårnii cât ¿i pentru do -

meniile conexe ale acestui business. VEMAG apreciazå foarte mult
aceasta tendin¡å, de¿i concentrarea târgului este încå – ¿i trebuie
så råmânå – segmentul de industria cårnii.

Noutå¡ile ¿i cele mai recente inova¡ii ale companiei noas-
tre au fost axate asupra aplica¡iilor privind produsele de tip con-
venience precum ¿i a diferitelor noutå¡i privind liniile 
de cârna¡i ¿i liniile de umplere ¿uncå.

Industria mezelurilor va continua îmbunåtå¡irea 
procesului de fabrica¡ie al produselor din carne în scopul de a
reduce anumite etape de produc¡ie; astfel producåtorii de
mezeluri vor câ¿ tiga timp ¿i bani fårå a fi afectatå calitatea. 

VEMAG este o companie concentratå pe clien¡i, gåsind
solu¡iile tehnologice necesare în cooperare cu ace¿tia. Cunoa¿tem
clien¡ii din România ca fiind persoane extrem de interesate de un
serviciu de top calitate, iar VEMAG apreciazå acest lucru.
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A nul acesta, târgul interna¡ional IFFA a depå¿it de departe
a¿teptårile VEMAG Anlagenbau în ceea ce prive¿te numårul de

vizitatori ¿i de comenzi realizate. De asemenea, am observat un
numår mai mare decât oricând de clien¡i din stråinåtate, mai ales
din Europa de Est, zonå care a devenit de mai multe decenii pia¡a
noastrå de bazå. Pentru prezentarea noastrå inovativå a gamei de
produse noi pentru automatizare, igienå, economie de energie, pro-
cese de documentare ¿i trasabilitate, toate pe o suprafa¡å mai mare
de 900 m2, am fost onora¡i så primim o mul¡ime de complimente.

Credem cå IFFA ¿i-a demonstrat pozi¡ia impresionantå de
lider mondial, fiind cea mai mare expozi¡ie interna¡ionalå pe
segmentul de carne ¿i preparate din carne din întreaga lume. 

Noutå¡ile pe care VEMAG Anlagenbau le-a dezvåluit la
IFFA 2010 au fost în strânså legåturå cu subiectele principale
ale expozitiei, ¿i anume: automatizarea, energia ¿i mediul în -
con juråtor, igiena ¿i siguran¡a alimentarå. Astfel, am prezentat
în cadrul standului nostru o serie de solu¡ii ¿i utilaje noi tutu ror
celor care ne-au vizitat pe durata întregului eveniment.

Consideråm faptul cå automatizarea cât ¿i economiile
de energie ¿i resurse de mediu, vor constitui cele douå ten din¡e
majore în viitorul apropiat. Industria cårnii se dezvoltå din ce în
ce mai mult, se creeazå fabrici imense în care aproape toate
procesele sunt complet automatizate, în scopul de a realiza eco no -
mii pe o scarå cât mai mare. Efectul ob¡inut va fi o scådere în ceea
ce prive¿te consumul de energie ¿i o îmbunåtå¡ire a condi¡iilor de
igienå din cauza lipsei de contaminare a factorului uman. ¥n aces-
te condi¡ii, de mai mul¡i ani de zile, VEMAG Anlagenbau s-a con-
centrat asupra dezvoltårii unei strategii în acest sens cu scopul de a
putea oferi clien¡ilor såi diferite solu¡ii inovatoare. 

¥nainte de toate, VEMAG Anlagenbau – principalul produ -
cåtor de utilaje ¿i echipamente pentru uscare, afumare, pasteuri zare,
råcire, decongelare ¿i maturare de produse alimentare în Ro mâ nia –
dore¿te så mul¡umeascå tuturor clien¡ilor ¿i colaboratorilor români
pentru parteneriatul îndelungat cu ace¿tia. Un numår mare dintre
produsele noastre inovative au fost realizate în urma unor idei exce-
lente provenite de la speciali¿tii din România. Astfel, inten¡ionåm
continuarea rela¡iilor de colaborare de pe aceea¿i pozi ¡ie „win-win“
cu to¡i cei care au deja produse VEMAG Anlagenbau ¿i îi invitåm ¿i
pe ceilalti poten¡iali clien¡i så vinå la showroom-ul nostru de
prezentare aflat în Germania pentru a vedea ¿i a testa ultimele noas-
tre inova¡ii, potrivit principiului „A vedea înseamnå a crede“.
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¥ ncå o datå, IFFA 2010 a demonstrat cå este cel mai mare
târg al industriei de procesare a cårnii. Mai mult de 900 de

expozan¡i din peste 48 de ¡åri ¿i-au prezentat inova¡iile la IFFA.
Peste 56.000 de vizitatori din peste 100 de ¡åri au fost pre -
zente. A fost prezentatå o gamå variatå de produse unicat
incluzând toate segmentele carne ¿i preparate din carne.

Participarea POLY-CLIP la acest târg a fost marcatå
printr-un grad înalt de eficien¡å în ceea ce prive¿te promovarea
ma¿inilor de clipsat.

POLY-CLIP s-a prezentat la acest târg cu ma¿ini de clip-
sat îmbunåtå¡ite care conferå automatizare ¿i eficien¡å procesu-
lui de produc¡ie precum ar fi ultima genera¡ie a ma¿inilor de
clipsat FCA 50, cea mai rapidå ma¿inå de clipsat din lume cu
posibilitatea clipsårii a 300 de cârna¡i pe minut, cu un calibru
cuprins între 18-50 mm. Ma¿ina poate func¡iona cu o varietate
întreagå de membrane artificiale.

O alta genera¡ie de ma¿ini prezentatå a fost FCA
160/120, FCA 160 cu un calibru cuprins între 38-160 mm, cu
pânå la 160 de cicluri pe minut, FCA 120 cu un calibru cuprins
între 24-120 mm, cu pânå la 250 de cicluri pe minut. Procesul
de produc¡ie cu o astfel de ma¿inå este complet automat ¿i este
supravegheat de un calculator pentru a-i asigura un grad optim
de func¡ionare. 

Frank HASSELBACH - Director POLY-CLIP System

De asemenea, au fost prezentate liniile automate de
atârnare a cârna¡ilor pe be¡e, încårcarea automatå pe troler,
ca mai apoi produsele så fie introduse în celulele de fierbere
¿i afumare. 

¥n viitor, din punctul nostru de vedere, va continua
dezvoltarea procesului de automatizare a produc¡iei atât
din motive economice, cât ¿i din motive sanitar-veterinare,

mun ca omului fiind înlocuitå de ma¿ini ¿i robo¡i specia -
liza¡i.

Mesajul companiei POLY-CLIP pentru producåtorii de
carne din România este de a continua modernizarea activi -
tå¡ilor de produc¡ie ca ¿i pânå în ultimii ani, în scopul de a
cre¿te calitatea ¿i competitivitatea produselor din carne
române¿ti.



C hiar dacå traversåm o perioadå de crizå economicå inter-
na¡ionalå, IFFA 2010 a fost marcatå de o atmosferå pozitivå,

astfel numero¿i exper¡i din diferite ¡åri au vizitat standul nostru,
mai ales în primele patru zile de târg când am fåcut fa¡å cu greu
numårului mare de vizitatori. În ciuda unui numår mai mic de
vizitatori fa¡å de edi¡ia din 2007, am avut cu aproape 50% mai
mul¡i vizitatori la standul nostru! Prin urmare, IFFA a fost o expo -
zitie de succes pentru K+G WETTER. Am dori så mul¡umim tutu -
ror vizitatorilor pentru încrederea acordatå în noi ¿i pentru intere-
sul în ma¿inile noastre, cât ¿i pentru discu¡iile interesante ¿i întâl-
niri avute pe întreg parcursul expozi¡iei.

Printre noutå¡ile prezentate la IFFA s-au numårat un cut-
ter de 360 litri ¿i o ma¿inå industrialå de tocat automatå. Dupå
ce am introdus pe pia¡å Vakuum-Cutmix VCM 550 la ultima edi¡ie
IFFA în 2007, ¿i Vakuum-Cutmix VCM 360 a fost prezentat cu
ocazia Anuga Foodtech, gama noastrå de ma¿ini industriale a fost
acum îmbogå¡itå cu o altå ma¿inå CM Cutmix 360. K+G WETTER
oferå acum o gamå completå de cuttere de 33 pânå la 360 litri
¿i cuttere cu vacuum de 65 pânå la 550 litri. Ma¿inile din gama
Cutmix dispun de dotåri inovatoare, cum ar fi panou de afi¿are
sau program de control. Datoritå materialelor ¿i pieselor pe care
le utilizeazå K+G WETTER, ma¿inile se bucurå de o longevitate
excelentå ¿i au un grad redus în oscila¡ie. 

Noua ma¿inå automatå de tocat AW 280 exceleazå prin
înaltå performan¡å ¿i un design robust. Aceasta este capabilå de
a toca atât carne proaspåtå cât ¿i carne congelatå, garantând
consum minim de materiale. O instala¡ie de spålare specialå ¿i de
curå¡are permite economisirea de timp ¿i igienizarea zonelor cri -
tice. Se poate be neficia acum de calitatea doveditå a ma¿inilor de
tocat K+G, ele fiind disponibile în dimensiunile B 98 mm pânå
la K 280 mm. 

În industria cårnii, putem observa cå tendin¡ele tehnolo -
gice se îndreaptå cåtre automatizare ¿i informatizare. Automati -
zarea permite producerea continuå a produselor finite de înaltå
calitate ¿i conduce, datoritå costurilor mai mici de produc¡ie, la o
mai bunå exploatare a resurselor. Informatizarea permite utiliza-
torului så-¿i supravegheze calitatea produselor, precum ¿i
detectarea abaterilor de la procesele de produc¡ie încå de la un
stadiu incipient. Astfel, se poate asigura o calitate constantå ¿i

documentatå. Ambele tendin¡e pot fi puse în practicå ime diat cu
programe software testate deja (CutControl ¿i CutVision) de la
K+G WETTER. În cele din urmå, software-ului K+G WETTER i-a
fost acordat premiul European Foodtec Award 2009 pentru rezul-
tatele remarcabile ale acestui produs.

Ma¿inile de înaltå calitate K+G WETTER au fost utilizate
cu succes de mai mul¡i ani de zile de cåtre producåtorii de carne
din numeroase ¡åri. Partenerii no¿tri locali, Darimex Techno, ne-
au reprezentat cu succes timp de aproape 20 de ani în România
oferind producåtorilor români consultan¡å tehnologicå ¿i un ser -
vice specializat de încredere.
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Volker LAUBER (stânga) - Director K+G WETTER ¿i 
Andreas WETTER (dreapta) - Director K+G WETTER

S entimentul nostru vis-a-vis de târgul IFFA 2010 este per total bun.
Numårul de vizitatori a fost mul¡umitor, au fost mul¡i factori de decizie

printre vizitatorii expozi¡iei. Târgul interna¡ional IFFA a aråtat, încå o datå,
cå aici se sta bilesc trendurile tehnologice ale bran¿ei.

Firma KOLBE a prezentat la târgul IFFA o nouå genera¡ie de ferås-
traie cu banda (tip banzic). Aceastå nouå serie ridicå standardele referitoare
la siguran¡å, igienå precum ¿i folosirea multifunc¡ionalå. 

Seria de ma¿ini de tocat a fost optimizatå din punct de vedere
tehnic, interconectarea cu por¡ionatorul duce la integrarea într-o linie prin
care KOLBE oferå un program ce acoperå necesitå¡ile de produc¡ie a
micilor/cårnii tocate în por¡ii ce urmeazå a fi ambalate. Spectrul de produc-
tivitate porne¿te de la 500 kg pânå la 4.000 kg zilnic ¿i acest lucru se rea -
lizeazå cu un excelent raport calitate-pre¡/productivitate.Thomas HAGMEIER - Director KOLBE
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M AGURIT este lider mondial ¿i cel mai mare
specialist în procesarea produselor conge-

late, care reu ¿e¿te så ofere clien¡ilor såi efi-
cien¡å ¿i productivitate la cel mai înalt nivel.
Clientul este centrul filozofiei noastre ¿i ne con-
sideråm mai degrabå un partener decât un fur-
nizor de utilaje al acestuia.

IFFA 2010 a fost o foarte bunå expo-
zi¡ie la care a participat un numår extrem de
mare de speciali¿ti din întreaga lume. Compa -
nia Magurit a prezentat la aceastå expozi¡ie
modele variate de utilaje noi din gama proprie
de tåiere pentru carnea congelatå ¿i nu în ulti-
mul rând ma¿ina inovativå.

Calitate sau cantitate, aceasta este
decizia pe care clien¡ii no¿tri trebuie så o facå
pentru întregirea portofoliul lor de produse.
Produc¡ia de maså va fi din ce în ce mai mult
„centralizatå“ cåtre fabricile automatizate, iar
pe cealaltå parte va exista un trend clar din
partea companiilor mici ¿i mijlocii care vor pro-
duce preparate ¿i specialitå¡i de o calitate deo-
sebitå, produse cu care se vor adresa pie¡ei
locale.

La IFFA 2010, cea mai mare expozi¡ie pe domeniul industriei cårnii
din întreaga lume, am avut oportunitatea så lansåm în premierå noile noastre
echipamente ¿i utilaje pentru procesarea, felierea ¿i ambalarea cårnii în ve -
derea cre¿terii performan¡elor producåtorilor de carne.

La aceastå expozi¡ie am prezentat în premierå mai multe ma¿ini per-
formante, precum: noua linie compactå de ma¿ini de termoformare CFS
PowerPakST, o linie de ambalare compuså dintr-un robot pentru încårcare ¿i o
ma¿inå de termoformare PowerPakNT ¿i, nu în ultimul rând, ma¿inile CFS
MegaSlicer, CFS PowerGrind ¿i CFS CutMaster.

Din punctul nostru de vedere, siguran¡a alimentarå ¿i asigurarea unor
standarde de igienå ridicate vor fi temele cele mai importante pentru viitorul
industriei cårnii.


