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Tumblerele cu vacuum

Ma¿inile industriale sunt produse în
diverse variante, în vederea satis-
facerii dorin¡elor beneficiarilor
de adaptare corespunzåtoare
la propriul lor produs ¿i la
procesul de produc¡ie. 

Tublerul cu vacuum 
de tip „B“ 

Reprezintå varianta cel mai
des solicitatå de cåtre benefi-
ciari, fiind vorba de un recipient
care se rote¿te în pozi¡ie 
orizontalå cu o deschidere
pentru introducerea produselor. Prin
¿icanele montate în diagonalå se
creeazå posibilitatea unei tumblerizåri efective ¿i omogene
deoarece prin rotirea produsului în timpul procesului de 

tumblerizare nu se ajunge doar la o
mi¿care de rota¡ie ci ¿i la o mi¿care din
partea anterioarå spre partea poste-
rioarå a ma¿inii. Prin aceastå pozi¡ie a
tumblerului se împiedicå o separare a
cårnii de saramurå. ªicanele construite
în diagonalå, în interiorul tumblerului
asigurå o masare constantå ¿i contro-
latå, astfel încât prin mersul ma¿inii

ajungându-se la un efect tridimensional
de mixare pentru activarea

eficientå

a proteinei. ¥n acela¿i timp tumblerul prin forma ¿i
func¡iunile lui asigurå o golire rapidå ¿i perfectå. 

Tumbler de tip „R“ 

Alternativ, firma Ferdinand Henneken GmbH
Fleischereimaschinen asigurå ¿i producerea
tumblerului de tipul R, care permite o mi¿ -
care a tumblerului ¿i pe verticalå. Acest
tumbler de tip „R“ oferå posibilitatea unei
încårcåri mai bune, mai eficiente, asiguratå
de mi¿carea pe verticalå a tumblerului. Prin
aplecarea tumblerului cu deschiderea în partea
de jos, eliminarea masei produsului se face în
cel mai scurt timp. De asemenea, se remarcå
existen¡a unui volum mai mare de încårcare
în acest tumbler, masa produsului încårcat
fiind masatå cu o viteza mai micå sau mai
mare. ¥n func¡ie de produsul dorit se opteazå 
¿i asupra sistemului de tumblerizare. 

Ambele tipuri pot fi folosite ca tumblere cu råcire sau tumblere
pentru decongelare. De asemenea, aceste tumblere B ¿i R sunt
dotate cu angrenaj direct, fåcând imposibilå alunecarea ma¿inii.
Se asigurå astfel rezultate optime în urma tumblerizårii. 

Tumblerul cu vaccum de tip „C“ 

Se caracterizeazå prin 2 deschideri care despart partea de încår-
care ¿i de golire, fiind folosit în procese speciale cum ar fi cel de
coating. Caracteristica principalå a tumblerelor Henneken este
robuste¡ea construc¡iei ¿i calitatea materialelor folosite. Proprie -
tarul firmei Henneken descrie în modul urmåtor buna calitate a
acestor produse: „Noi folosim numai componente de înaltå claså
de la furnizori renumi¡i. Angrenajele folosite de noi sunt livrate
de SEW. Pompele de vacuum sunt livrate de firma Busch. Partea
de comandå este livratå de cåtre firma Siemens. ¥n afarå de
aceasta folosim o bunå parte din piese produse în regie 

proprie, respectând toate
normele de calitate. Acest lucru ne

oferå garan¡ia cå putem face oricând
rost de piese de schimb de calitate. ¥n concluzie, tumblerele cu
vacuum Henneken au nevoie de pu¡inå activitate de service fiind
simplu de folosit“.
Tumblerele multifunc¡ionale se preteazå la producerea diverselor
tipuri de ¿uncå fiartå sau crudå, piept, cotlet precum ¿i la produ -
cerea de toppinguri pentru pizza (¿uncå pizza), produse mari-
nate, produse din carne de pasåre destinate tratamentului termic
sau crude. 
Recipientul în formå de cilindru, cu ¿icanele construite diagonal
asigurå tumblerizarea efectivå, ob¡inându-se rezultate omogene.
Proteina se exprimå constant ¿i rapid, condimentele påtrund în
mod constant în produs ob¡inându-se atât forma de prezentare
cât ¿i gustul produsului. 
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Ferdinand Henneken GmbH Fleischereimaschinen, companie 
specializatå în produc¡ia de ma¿ini de înaltå calitate pentru indus-
tria cårnii, produce tumblere cu vacuum încå din 1977. ¥n prezent,
la fabrica din localitatea Bad Wünnenberg, Germania, produc¡ia
s-a extins ¿i pe segmentul de steakere, instala¡ii de saramurare ¿i
de aplatizare, dar ¿i diverse sisteme de încårcare.

Henneken – expertul dumneavoastrå 
în procesarea cårnii
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Fiecare tumbler Henneken poate fi reglat individual pe necesitå¡ile
clientului, în special forma ¿i construc¡ia ¿icanelor se poate adap-
ta produselor sau dorin¡elor clien¡ilor. ¥n special când este vorba de
produse sensibile, cum sunt piese de la påsåri, pui întregi sau pro-
duse care necesitå doar sare uscatå, ¿icanele pot fi construite 
pentru a nu se ac¡iona agresiv asupra produselor. Prin reglarea
treptatå a rotirilor tumblerului este posibil ca rotirile så fie de la 0,5
la 10 per minut pentru o masare intensivå sau foarte blândå.
¥nainte de toate, aståzi råcirea reprezintå un element important
tehnologic. Prin råcirea directå intensivå, nu se înlåturå numai
pericolul de încålzire a produsului prin masare intensivå ¿i
întreaga tumblerizare se face cu un produs la o temperaturå
mai scåzutå. 
¥n acest fel se îmbunåtå¡e¿te exprimarea proteinei ¿i
se ob¡ine o legåturå mai bunå în produs. ¥n afarå de
efectul tehnologic ob¡inut prin råcirea cu manta
dublå, acest lucru determinå ¿i o redu -
cere a costurilor energetice. Mantaua
dublå se råce¿te cu un amestec de
apå glicol. 
¥n paralel, se poate folosi ¿i un sistem
de frig pe care îl de¡ine producatorul
sau se poate livra o cutie de råcire pu -
ternicå, pentru a împiedica încålzirea spa¡iului
în zona de produc¡ie.
Pe lângå råcire este din ce în ce mai solicitatå
tehnologia de decongelare. ¥n acest sens este
important så se lucreze cu un numår redus de rotiri
pentru a nu se deteriora produsul aflat la decon-
gelare. ¥n acest fel se ob¡ine în mai multe etape o
încålzire foarte u¿oarå a produsului. Faptul cå eventuala
apa care se scurge din produs prin tumblerizare intrå din nou 

în produs reduce foarte mult pierderile din decongelare. O
economie de timp importantå ¿i o eliminare a gre¿elilor se ob¡ine
prin folosirea la tumblerele Henneken a celulelor de cântårire.
Acestea eliminå necesitatea cântåririi încårcårii ¿i se poate calcu-
la cu precizie necesarul de saramurå ¿i condimente în vederea
înglobårii acestora în produs. 
Comanda cu touch panel cu 34 de programe asigurå o
desfå¿urare eficientå a produsului, to¡i parametrii necesari se pot
programa rapid. O cuplare a tumblerului la un calculator exte rior
se poate face cu u¿urin¡å.

Op¡iunea legårii utilajului cu un calculator exterior ¿i folosirea
unui soft adecvat asigurå producåtorului înregistrarea tuturor
datelor rezultate din produc¡ie în vederea urmåririi tehnologiei
folosite. Acest lucru permite ¿i actionarea ma¿inii de la distan¡å
cu ajutorul calculatorului extern.

¥ncårcarea

La dispozi¡ia clien¡ilor sunt mai multe variante de încårcare
bazate pe sisteme de ridicare/råsturnare, hidraulice. 
Existå încårcare cu vacuum, încårcare sistem turn sau încårcare cu
benzi transportoare. Sistemul de încårcare depinde în cea mai
mare måsurå de modul în care se folose¿te tumblerul precum ¿i de
adaptarea acestuia la tipul de produs care se introduce în tumbler. 
¥n anul 2011 s-a dezvoltat un sistem hidraulic de încårcare care
a fost foarte bine primit de clien¡i. 
Domnul Henneken, managerul companiei, explicå de ce acest
sistem este de succes: „Noul sistem hidraulic de încårcare poate
fi folosit absolut pentru toate produsele, egal dacå este vorba de
produse uscate sau umede. Prin noul sistem, care asigurå încår-
carea cu 2 bra¡e, se poate ob¡ine ¿i o umplere treptatå, fapt ce
eliminå posibilitatea exprimårii saramurii. Am primit foarte
multe aprecieri pozitive de la clien¡ii no¿tri. La încårcarea cu 
vacuum existå o variantå mobilå sau una sta¡ionarå care poate
fi dotatå ¿i cu celule de cântårire“. 

Malaxorul de saramurå

Premiza unei tumblerizåri eficiente este ¿i existen¡a unei sara-
muri omogene. Pentru ob¡inerea unei astfel de saramuri, mala -
xorul de saramurå lucreazå dupå principiul venturii care asigurå
o saramurå omogenå fårå aglomeråri de componente. Modelele
de malaxoare sunt de la 200 la 400 de litri capacitate de lucru
¿i sunt dotate cu comenzi touch panel, sisteme de cântårire pre-
cum ¿i cu reglarea transmiterii saramurii cu diverse intervale.
Existå ¿i posibilitatea la cerere de construc¡ii speciale. 
Malaxorul de saramurå este dotat ¿i el, ca ¿i tumblerele, cu pere¡i
dubli de råcire ¿i cu reglarea temperaturii în vederea råcirii pro-
duselor. Se pot cupla la ma¿inile de injectat. 

Steakerul

Oferå posibilitatea ca prin tåieturi repetate pe suprafa¡a pro-
dusului så ajute la exprimarea de proteinå în vederea ob¡inerii
unei mai bune legåturi a produselor. Un alt avantaj este ¿i
acela al reducerii timpului de tumblerizare ¿i scåderea timpu-
lui de fierbere. 
Construc¡ia steakerului este din o¡el inoxidabil ¿i are o capacitate
de lucru de pânå la 10 tone pe orå. Steakerele sunt dotate cu
cu¡ite de calitate care pot tåia în mod diferit suprafa¡a cårnii. Pot
fi montate pe ma¿inå între 92 ¿i 130 cu¡ite. Sistemul cu¡itelor
rotative este montat pe un tambur care se regleazå pneumatic în
contact cu tratarea cårnii. 
Distan¡a între cu¡itul superior ¿i cel inferior este de la -12 mm
la 160 mm, fiind reglabilå. Tamburii sunt contrui¡i din plastic
iar pentru împiedicarea zdrobirii cårnii se pot folosi 
2 tamburi.

POLY-CLIP: Ma¿ina automatå 
de clipsat FCA 160

VEMAG Maschinenbau: Ma¿ina 
de umplut cu vacuum VEMAG DP6

10
tone/orå

este capacitatea 
de lucru 
a steakerului.

Pentru solu¡ii tehnologice performante 
contacta¡i speciali¿tii DARIMEX TECHNO!

George IONETE
Consilier vânzåri

SCHRÖDER: Ma¿ina automatå 
de injectat IMAX 620
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