T E C N O LOG I A
A P L I CAÇÕ E S
P R O D U TO S D E PA N I F I CAÇÃO

TECNOLOGIA E APLICAÇÕES
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO

Soluções de processo e produtos

MODERNOS SISTEMAS PARA VARIEDADE
DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO
Tecnologia premium. Conhecimentos e experiência. Serviços em todo o mundo.

A Handtmann é líder mundial na produção de modernas tecnologias de sistemas aplicados de modo geral na área de produtos
de panificação e produção de produtos alimentícios. A oferta de estrutura modular abrange máquinas de divisão de massas e de
porcionamento de diferentes graus de desempenho. Elas se tornam soluções de processo completas para a produção de produtos de
panificação quando combinadas com dispositivos adicionais para corte/divisão, em formação e dosagem.

A característica extraordinária das máquinas de divisão de massas
e de porcionamento é a exatidão de porcionamento extremamente
precisa através da bomba de massa com sistema de palhetas.
Esta é uma vantagem decisiva no tocante a custos, principalmente
no caso de massas caras, como, por exemplo, recheios.
Graças à sua elevada flexibilidade, estes sistemas complexos são
adequados para as mais diferentes aplicações: desde diferentes
tipos de pão, tais como pães integrais de centeio, trigo e espelta até
gamas de produtos inovadores, tais como produtos de panificação
sem glúten, barras energéticas, cookies, snacks de panificação,
comida étnica e mais ainda.
HANDTMANN FORUM – O moderno centro tecnológico para
clientes para testes de produtos e inovações
Testar tendências, ideias de produtos ou novos processos
de produção. No Fórum Handtmann para clientes, equipado
com instalações completas para a produção de produtos de
panificação, são testadas demandas de clientes e interessados
nas condições da prática. Você está convidado a testar as suas
ideias em condições reais.Utilize o fórum como sua padaria
para obter soluções de produtos inovadores, produzidos com a
moderna e econômica tecnologia Handtmann.
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TECNOLOGIA DE DIVISÃO DE MASSAS
E PORCIONAMENTO
A base para produtos premium com precisão em gramas.

A Handtmann oferece máquinas de divisão de massas e de

Tecnologia de acionamento

porcionamento das séries VF 600 B e VF 800 em diferentes graus

A tecnologia servo da Handtmann é sinônimo de um sistema

de desempenho. Em combinação com dispositivos adicionais,

que controla movimentos com a maior precisão possível,

elas se transformam em sistemas de uso flexível para dividir

dinamiza processos, sobrepõe sinais e movimentos e se adapta

massas, dosar massas pastosas e recheios ou para enformar

aos sistemas a jusante. Uma ótima combinação composta de

e dividir produtos em uma só etapa. A característica marcante

software Handtmann, amplificadores high-end e servomotores

das máquinas Handtmann para dividir e porcionar massas é o

de alta potência.

porcionamento preciso com a bomba de massa com sistema de
palhetas, o que representa uma vantagem econômica decisiva,

Comando central

especialmente no caso de massas ou massas de enchimento com

O display do comando monitor permite o controle central e a

um elevado uso de matérias-primas.

operação intuitiva de todas as funções da máquina. O comando
monitor dispõe de uma tela a cores, linguagem com base em
símbolos e lógica de utilização fácil com base no Windows CE. 300

Alimentação de produto

posições de memória para produtos, 28 idiomas selecionáveis

A premissa para um processo de porcionamento e de divisão

com comutação rápida dos idiomas e sistema de diagnóstico e

de massa cuidadoso e de peso exato é a combinação da peça de

de ajuda integrado possibilitam uma navegação fácil no trabalho

alimentação sincronizada com a formatação favorável ao fluxo

diário.

da saída da tremonha. A alimentação de produto é apoiada pelo
vácuo da bomba de alimentação. Isso garante um enchimento

Ergonomia e higiene

contínuo e uniforme das câmaras da bomba de alimentação

Tecnologia sofisticada e operação prática, design de superfície

durante todo o processo de produção.

lisa e equipamentos modulares versáteis – tudo isso combinado
com uma operação fácil proporciona altíssima produtividade

A bomba de massa com sistema de palhetas

independentemente dos conhecimentos do operador. Uma forma

A bomba de massa com sistema de palhetas é a peça central

clara em design higiênico é sinônimo de padrões de higiene sem

das máquinas de porcionamento VF 800 e VF 600 B e é a base

compromisso, e a possibilidade de limpeza com equipamentos

da precisão extraordinária do porcionamento de massas. O

de baixa pressão favorece uma higiene perfeita em curtíssimo

transporte do produto de enchimento, especialmente suave na

tempo.

bomba de alimentação na forma de fluxo de enchimento contínuo,
garante a qualidade do produto de primeira classe.

3

TECNOLOGIA EM FORMAÇÃO. CORTE. DOSAGEM.

Variedade de produtos de panificação com sistemas adicionais.

As soluções de sistema da Handtmann podem ser utilizadas

DOSAR

como unidade de produção independente ou integradas em

Justamente em matérias-primas de elevada qualidade, a

soluções de processos complexas. Através do comando monitor

dosagem exata é um dos principais factores de custos. A dosagem

como elemento de regulagem central, é possível controlar com

com precisão de gramas de produtos com consistência variada

soberania processos de produção complexos.

em diferentes recipientes é uma das competências principais da
Handtmann.

TRANSPORTAR
Altíssima velocidade de transporte com pressão constante
proporciona eficiência máxima. O transporte cuidadoso do
produto de enchimento garante um excelente visual do produto e

VANTAGENS

uma qualidade excepcional.

→

PRODUÇÃO RENTÁVEL
Com base na altíssima precisão de porcionamento

CORTAR/DIVIDIR

→

REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE CUSTOS
Por princípio de porcionamento sem óleo

→

GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS
Pela combinação flexível com dispositivos adicionais,
é possível configurar a produção de produtos de
panificação de modo extremamente flexível e racional

→

CONFIANÇA
Mais de sessenta anos de experiência no
desenvolvimento e construção de sistemas de
porcionamento para a produção de produtos
alimentícios

Um corte/uma divisão limpos e precisos estão garantidos com
o método de separação patenteado Handtmann. Diferentes
seções transversais de produto e comprimentos ajustáveis
individualmente permitem uma grande diversidade de produtos.
ENFORMAR E DIVIDIR
A demanda em produtos snack, de tendência e conveniência na
indústria de panificação abre um novo potencial de mercado. A
Handtmann oferece soluções de aplicação com inúmeras opções
de produtos flexíveis quanto à forma, configuração, consistência
e constituição.

→

PORCIONAR
Com uma precisão de porcionamento muito alta, está garantida
uma produção econômica e segura do ponto de vista dos cálculos,
mesmo em matérias-primas de elevada qualidade. A precisão de
porcionamento vem da Handtmann.
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→

TECNOLOGIA DE PONTA E SERVIÇOS TOP
Tecnologia made in Biberach (Alemanha) associada
com uma rede de distribuição e serviços cobrindo o
mundo inteiro
HIGIENE
É possível a limpeza a úmido completa de todas
as máquinas e equipamentos de baixa pressão
Handtmann

Cookies / Barras energéticas / Barras
de muesli / Massas finas / Produtos de
panificação achatados (tipo pão sueco) /
Comida étnica / Massa podre / Snacks /
Snack bites Porções de massa de pizza
Pães integrais de centeio, trigo, espelta /
Pães de centeio / Pães mistos de centeio
com a partir de 70% de centeio / pães
de forma sem glúten / Pão de centeio
dinamarquês / Pão Borodino /
Pão de fruta

SISTEMA DE FORMAÇÃO FS 510

UNIDADE DE CORTE SE 443

UNIDADE DE CORTE
SE 442

DISPENSADOR DS 551

Recheios de panificação fina (nozes,
frutas, papoula...) para produtos de
panificação cremosos, croissants e
produtos de massa folhada / Produtos
de snack recheados / Massas muito
pastosas e massas de enchimento em
pedaços, por exemplo, para risoles,
pelmeni e patties

(Método Ball & Press) Produtos de
panificação e especiarias sem glúten /
Cookies americanos / Snacks / Barras /
Porcionamento de massapão, Massa
podre, Manteiga etc.
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SOLUÇÕES PARA USO ARTESANAL E INDUSTRIAL

Programa de máquinas para todos os graus de desempenho.

VF 830

VF 838 S3

VF 838 S6

VF 838 S9

Capacidade de enchimento
em kg/h:

6.000

3.000

6.000

6.000

9.000

Pressão de enchimento em bar:

25

70

70

70

30

Capacidade de porcionamento
em porções/min.:

800

Tremonha de enchimento:

350 litros de uma peça

350 litros de uma peça

VF 608 B

VF 612 B

Capacidade de enchimento
em kg/h:

2.000

3.000

Faixa de porcionamento:

Porções de 5 g até 100 kg

Porções de 5 g até 100 kg

Tremonha de enchimento:

100 litros ou 60 litros

240 litros ou 160 litros
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1.000

Quer se trate da produção de produtos de panificação de espécie artesanal, semi-industrial ou industrial – o portfólio de produtos
Handtmann oferece os sistemas adequados para todos os graus de desempenho. A série de máquinas de porcionamento VF 800 e VF
600 B oferece tipos de máquinas de diferentes graus de desempenho, equipadas com diferentes tamanhos de bombas de alimentação
e opções de equipamento. Sempre adequado para os requisitos e aplicações individuais.

VF 840

VF 842

VF 848 S9

VF 848 S12

VF 848 S15

9.000

12.000

9.000

10.800

12.000

10.800

15.000

25

25

45

45

40

45

25

800

800

350 litros de uma
peça

350 litros de uma
peça

1.000
350 litros de uma peça

VF 620 B

VF 630 B

6.000

10.000

Porções de 5 g até 100 kg

Porções de 5 g até 100 kg

240 litros, 160 litros ou 350 litros

350 litros ou 240 litros
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A HANDTMANN MASCHINENFABRIK

HISTÓRICO DA EMPRESA HANDTMANN
1873
1954
1966
1986

701376

Reservado o direito a alterações técnicas.

1999
2010
2015
2017
2018
hoje

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fundação da empresa Handtmann
Fundação da Handtmann Maschinenfabrik
Patente da bomba de massa com sistema de palhetas e produção da primeira enchedora a vácuo
Desenvolvimento do primeiro comando de microprocessador na enchedora a vácuo
Construção nova do estabelecimento da empresa Handtmann Maschinenfabrik em Biberach Nord
Construção nova do Centro Tecnológico e de Clientes Fórum Handtmann 1
Construção nova do Fórum Handtmann 2 específico para aplicações de panificação
Investimento superior a 20 milhões de Euros num novo Centro de Logística
Medalha de ouro Anuga FoodTec para os sistemas de formação Handtmann
Parque fabril com 30.000 m2. 4.000 m2 para os fóruns Handtmann
6.700 m2 para o Centro de Logística. 700 colaboradores. Rede de serviços e de distribuição em 100 países do
mundo

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | +49 7351 45-0 | sales.machines@handtmann.de | www.handtmann.com

