
TECNOLOGIA DE MOLDAGEM E CORTE
SISTEMA DE FORMAÇÃO FS 520
PRODUTOS DE PASTELARIA

SISTEMA DE FORMAÇÃO FS 520
para produtos enformados livre e cortados

• Solução automática composta de máquina de porcionamento (VF) e sistema de formação FS 520
• Alto rendimento pela produção em 6 a 8 trajetos
• Produção flexível possível em esteira, chapa ou grade
• Excelente precisão de peso por produto e por trajeto
• Possível grande diversidade de formas de produtos
• Qualidade de produto excelente com base na divisão suave do fluxo de enchimento
• Processamento seguro de massas de consistência sólida e mole
• Melhor higiene devido à possibilidade de limpeza a úmido completa

VANTAGENS



A produção totalmente automatizada de produtos de variados 
formas é possível com a solução de processo constituída de 
máquina de porcionamento VF 800 ou VF 600 B com o sistema de 
formação FS 520. O portfólio vai desde pão, pãozinhos e modernos 
produtos de tendência, até ideias de produtos totalmente novos. 
O espaço para produtos enformados livre e divididos em uma 
etapa a partir de diferentes tipos de massa é imenso. A produção 
é altamente rentável em 6 a 8 trajetos em esteira, chapa ou grade.

A visualização da forma do produto e o cálculo dos parâmetros 
do processo são realizados de modo simples através da tela do 
comando do divisor de massa (VF). A massa é conduzida pela 
máquina de porcionamento ao divisor de fluxo de enchimento. O 
divisor de fluxo ativo com servo-acionamento garante a rotação 
exata dos rotores no divisor de fluxo de enchimento. Forma-se um 
fluxo de produto constante – a premissa para a precisão de pesos 
finais em gramas exatas. O divisor de fluxo de enchimento empurra 
a massa em fluxos de enchimento de vários trajetos através de 
peças de formato. A moldagem do produto para a forma 3D desejada 
efetua-se através do sistema rotativo de chapas perfuradas. Pela 
troca de poucas peças de formato, a troca de formato pode ser 
realizada simples e rapidamente.

DADOS DE CAPACIDADE E DADOS TÉCNICOS
• Frequência de ciclo de até 250 cortes por minuto
• Divisor de fluxo de 6 ou 8 trajetos  
• Módulo de formação com sistema rotativo de chapas 
 perfuradas
• Produto com Ø até 65 mm 
 (achatado, proporcionalmente maior)
• Altura da esteira transportadora 990 a 1.140 mm
 Largura da esteira transportadora 600 mm

OPÇÃO DE ACESSÓRIO
• Esteira de achatamento com altura de achatamento 5 a 55 mm  
 (velocidade regulável conforme o produto)
• Rolos estruturais para diferentes superfícies do produto
• Extensão de esteira para colocação de chapas e grades 
 de assar Euronorm
• Diferentes variantes de tubos de moldagem à escolha:
 redondos, alongados, planos, cilíndricos, em forma de 
 disco...

EXEMPLOS DE PRODUTOS

• Bolinhos, por exemplo, bolinhos de coalhado, pão de queijo
• Pãozinhos, por exemplo, pãozinhos de centeio, Vinschgauer
• Pão, por exemplo, pão de trigo misto, pão de centeio
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Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG    |    +49 7351 45-0    |    sales.machines@handtmann.de    |    www.handtmann.com  

• Produtos de pastelaria sem glúten
• Pequenos produtos de panificação e produtos snack 


