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ENCHEDORAS A VÁCUO VF 608 PLUS / VF 610 PLUS
Os “faz-tudos” para as empresas artesanais exigentes

TECNOLOGIA DE ENCHIMENTO A VÁCUO 
VF 608 PLUS /  VF 610 PLUS
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PRODUÇÃO RÁPIDA E EFICAZ DE SALSICHAS & CO.
Enfiamento de tripa e torcimento

DIVERSIDADE DE EMBUTIDOS E SALSICHAS
As enchedoras a vácuo Handtmann VF 608 plus e VF 610 plus são 
especialmente adequada para todos os tipos de embutidos: Embutido 
curado. Embutido cozido. Embutido fresco. Embutido cru. A masse de 
embutido é porcionada em gramas exatas em tripa natural, artificial 
ou de colágeno. O torcimento subsequente pode ser realizado 
manualmente ou também automaticamente com um braço torcedor 
de tripa. A integração de dispositivos adicionais, como, por exemplo, 
grampeadeira, pode ser feita rapidamente. 
ENFIADOR DE TRIPA PARA TRIPAS NATURAIS 
O enfiador de tripa 78-6 auxilia com eficiência no processamento de 

produtos em tripa natural. Permite o enfiamento cuidadoso, uniforme e 

rápido de todos os tipos de tripas naturais em poucos passos. Desde a 

tripa ovina de baixo calibre até à tripa de bovino.

VANTAGENS
•

•

•
•
•

Torcimento cuidadoso e rápido por meio do freio de tripa 
acionado, sensível e flexível.
Troca rápida da tripa por meio de uma operação simples com 
apenas uma mão e sem necessidade de recorrer à força 
Posicionamento simples do freio de tripa, sem ferramentas.
Redução significativa de rebentamentos de tripa
Pouca manutenção e elevada vida útil 
(intervalo de manutenção 2.000 horas)

VANTAGENS
•
•

•

Somente interrupções mínimas do processo de enchimento.
Processamento altamente econômico de todos as tripas 
naturais 
Comando flexível por meio de dois níveis de velocidade

BRAÇO TORCEDOR DE TRIPAS PARA O TORCIMENTO AUTOMÁTICO
Tripa natural, tripas naturais sobrepostas, de colágeno e celulósicas bem 

como tripas de extremidade fechada são torcidas de modo automático 

com os braços torcedores HV 414 e HV 416. A integração é realizada 

na caixa torcedora 410. Além disso, o conforto de operação pode ser 

ampliado, pois opcionalmente o fechamento do braço torcedor pode 

ser automatizado. Ao parar a enchedora a vácuo por meio do operador 

ou contador de porções, o acionamento pneumático na alavanca leva à 

abertura automática do braço torcedor. O reconhecimento final da tripa é 

acionado automaticamente por meio de um sensor, a enchedora a vácuo 

interrompe e o braço torcedor abre automaticamente.

 ↑ Modelo móvel  ↑ Braço torcedor HV 414 com 
 enfiador de tripas DA 78-6

 ↑ Conexão grampeadeira
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VARIEDADE DE PRODUTOS DE QUALIDADE PREMIUM
Embutidos. Salsichas. Hambúrgueres. Bolinhos. Saladas. Molhos. Sopas...

Com as enchedoras a vácuo Handtmann VF 608 plus e VF 610 plus você tem a segurança de uma qualidade de produto de primeira classe. 
E isso não somente para o seu sortimento de produtos, mas também para produtos oferecidos no catering, à mesa de almoço ou para 
eventos especiais, tais como barbecue e mais ainda: almôndegas, hambúrgueres, bolinhos, saladas, dips e molhos, produtos alimentares 
para passar no pão e muito mais. Bem simples com dispositivos suplementais para a enformação e a dosagem. 

PRODUTOS MOLDADOS RESULTAM EM VERSATILIDADE
A unidade de corte manual MSE 441 é uma solução flexível para a 

enformação e o corte dos mais variados alimentos numa única etapa de 

trabalho. Uma ampla seleção de insertos de formato cambiáveis permite 

uma moldagem versátil. O formador redondo RF 440 é modular e flexível: 

Para almôndegas, bolinhos, hambúrgueres e cevapcici. Uma esteira 

de achatamento integrada produz hambúrgueres e almôndegas como 

se fossem moldados à mão. Um processo automatizado com esteira 

transportadora para o processamento posterior.

DOSAGEM PARA TER VARIEDADE NA OFERTA
A válvula dosadora 85-3 é diretamente ligada à saída da enchedora a 

vácuo. É adequada para o porcionamento de massas pastosas a líquidas 

com pedaços. A válvula dosadora é adequada para a dosagem flexível 

de massas líquidas ou pastosas em várias aplicações: quer seja em 

recipientes, como canecas, taças, copos e latas, ou como dosagem 

de porcionamento de coberturas ou molhos sobre produtos prontos, 

refeições servidas e mais ainda.

 ↑ Unidade de corte manual MSE 441

 ← Formador redondo RF 440

 ↑ Válvula dosadora  ↑ Válvula dosadora 85-3
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TECNOLOGIA DE PRIMEIRA CLASSE
Para o moderno funcionamento especializado de hoje!

Enchedoras a vácuo Handtmann VF 608 plus / VF 610 plus Isto é: Alto de-
sempenho. Versátil. Confiável. Porcionamento exato. Alta qualidade. Aci-
ma de tudo: Adaptados perfeitamente às empresas artesanais em termos 
de equipamento e manuseio.

A VF 608 plus e VF 610 plus oferecem tecnologias amadurecidas em 

formato prático. O ideal para uma ampla gama de variedades e quantidades 

variadas. Com uma capacidade de enchimento de 2.000 kg/h, a VF 608 plus é 

a máquina ideal a entrada na tecnologia de enchimento a vácuo, enquanto a 

VF 610 plus, com 3.000 kg/h, também processa volumes maiores. 

Alimentação. Bomba de massa com sistema de palhetas
Decisivo para a precisão de porcionamento e a qualidade do produto é 

encher as células da bomba de massa com sistema de palhetas de modo 

exato – portanto, com grau de enchimento máximo. 

 Isso se processa por meio da alimentação ótima com a configuração perfeita 

do ângulo da parede interna da tremonha de entrada. Estas condições 

de enchimento são apoiadas pela curva de alimentação sincronizada 

coma bomba de alimentação com seção ideal da entrada. A seção está 

estruturada de modo que está garantida uma boa vazão para todos os tipos 

de massa, sem perigo de aspirar ar. Para aperfeiçoar a alimentação e o grau 

de enchimento das células, a bomba de alimentação trabalha a vácuo. 

O resultado desta interação perfeita é um porcionamento com gramas 

exatas, uma distribuição homogênea da massa e um produto excelente 

e apetitoso. Pois todas as massas, sejam embutidos crus ou curados, 

massas com pedaços, saladas, sopas e muito mais são enchidas sem serem 

esmagadas, comprimidas ou rasgadas. A bomba de massa com sistema de 

palhetas transporta o produto ao longo de um caminho curto e de forma 

muito cuidadosa. O produto de enchimento não é sujeito a remoinhos ou 

fricções. 

VANTAGENS PLUS
•

•

•

•

•

A utilização da tecnologia a nível industrial resulta em longos 

tempos de vida útil com pouco desgaste e alta capacidade 

efetiva de porcionamento e torcimento 

Mais elevada precisão de porcionamento com ajuste fino a 

partir de 0,1 g

Porcionamento vigoroso e ao mesmo tempo cuidadoso de todos 

os produtos, também de carne dos embutidos crus ou massas 

consistentes e frias 

Redução de até 40 % do volume residual da massa de embutido 

no caso de massas frias e muito sólidas 

Redução de custos de operação e manutenção graças ao amplo 

intervalo de manutenção e à bomba de massa com sistema de 

palhetas ajustável
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VANTAGENS COM O PLUS
Beneficie-se diariamente do Handtmann plus.

Accionamento. Comando
O acionamento principal na servotécnica garante uma mais elevada 

segurança do processo e um processo de produção sem falhas. 

Através da unidade de comando compacta, todas as funções podem ser 

controladas de modo centralizado. O painel de operação é facilmente 

compreensível e de fácil manuseio 

• Comando central pela unidade de comando compacta multifuncional

• Monitor colorido de 10” para a navegação simples e a utilização direta

• Trezentas posições de memória para produtos para acessar  

 os produtos

• Função inteligente de diagnóstico e de ajuda bem como protocolo  

 de erros

• Sincronização e comunicação simples com dispositivos adicionais

• Podem ser selecionados 28 idiomas

• Opcional: Painel táctil com monitor colorido de 12”

Manuseio. Conceito de higiene
Uma ergonomia amadurecida, o manuseio bem planejado e adequado à 

prática bem como a operação fácil fazem da VF 608 plus e da VF 610 plus 

parceiros muito valiosos nos trabalhos diários. Adicionalmente, o conceito 

de higiene da Handtmann, de forma construtiva plana e boa acessibilidade 

com tremonha dividida permite uma limpeza simples e rápida. 

• Tremonha bipartida para um enchimento simples de pequenos  

 volumes e a prática função de fendas de observação em caso  

 do esvaziamento

• Volume residual da massa de embutido mínimo, graças ao  

 esvaziamento efetivo 

• Separador de água integrado à cobertura dianteira para acesso fácil

• Conceito de segurança em conformidade com a CE de acordo com as  

 normas atuais da UE.
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MODELOS. ACESSÓRIOS.
Exatamente o certo para o seu sortimento de produtos.

 ↑ Braços torcedores HV 414 / HV 416  ↑ Enfiador de tripa 78-6  ↑ Unidade de corte manual MSE 441

Dados de capacidade VF 608 plus / VF 610 plus

Capacidade da tremonha de 
enchimento

40/100 litros (padrão)
40/60 litros (opcional)

Faixa de porcionamento 5 a 200.000 g

Comando Unidade de comando compacta

Peso 475 kg líquido
685 kg bruto

Medidas da caixa 112 x 113 x 204 cm

Dados de capacidade VF 608 plus

Capacidade de enchimento 2.000 kg/h

Pressão de enchimento 25 (40) bar

Capacidade de porcionamento e 
torcimento

Tamanho das porções
  25 g
  50 g
100 g
200 g

Padrão
300 porções/min.
230 porções/min.
180 porções/min.
120 porções/min.

Servo-torcimento
400 porções/min.
300 porções/min.
240 porções/min.
140 porções/min.

Potência de conexão 3,0 kW

Equipamento opcional Modelo móvel com rolos nos pés da máquina

Dados de capacidade VF 610 plus

Capacidade de enchimento 3.000 kg/h

Pressão de enchimento 35 (50) bar

Capacidade de porcionamento e 
torcimento

Tamanho das porções
  25 g
  50 g
100 g
200 g

Padrão
450 porções/min.
375 porções/min.
280 porções/min.
190 porções/min.

Servo-torcimento
500 porções/min.
400 porções/min.
300 porções/min.
190 porções/min.

Potência de conexão 3,5 kW

Equipamento opcional Modelo móvel com rolos nos pés da máquina
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Uma oferta variada e novos produtos de tendência resultam em aumento de faturamento. A gama de acessórios versáteis da Handtmann 
oferece as melhores condições para concretizar este objetivo. Frequentes trocas de produto são executadas de modo rápido por meio de 
dispositivos de fecho rápido nos dispositivos adicionais.  

 ↑ Cabeçote de enchimento para bolo 
 de carne

 ↑ Enchedora de latas  ↑ Bandeja para acessórios

Acessórios Dados técnicos Aplicação Opções

Braço torcedor HV 412
• Comprimentos de rolo de tripa 
 até 300 mm
• Montagem na caixa torcedora 410

Para a torção automática das tripas 
naturais na gama de calibres 13 a 
58 mm

Bicos de torcimento nos tamanhos 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 
22, 25, 28 mm

Braço torcedor HV 414
Braço torcedor HV 416

• Comprimentos de rolo de tripa 
 até 300 mm
• Comprimentos de rolo de tripa 
 até 430 mm 
• Montagem na caixa torcedora 410
• Com um freio de tripa acionado 
 e facilmente ajustável 

Para o torcimento automático 
de tripas naturais, de colágeno, 
celulósica e artificial na gama de 
calibres 13 a 58 mm

• Bicos de torcimento em diferentes 
 comprimentos úteis de 8 a 28 mm
• Abertura automática do braço 
 torcedor
• Reconhecimento final da tripa 
 para tripa natural 

Unidade de corte manual 
MSE 441 • Insertos de formato padrão nos 

 diâmetros 30/40/50/60/70/80 mm 
Enformação e corte de diferentes 
massas em uma etapa

• Cortador de arame
• Insertos de formato para diferentes 
 formas de produto 

Válvula dosadora 85-3
• até 80 porções/min.
• até 7.000 kg/h
• Tamanho de saída 45 mm 
 de diâmetro

Dosagem exata e divisão em massas 
pastosas a líquidas, mesmo com 
grandes pedaços

• Curso duplo
• Três pistões de ejeção diferentes
• Enchimento a quente até 90 °C

Válvula dosadora Rendimento do ciclo de 30 a 40 
porções por minuto

Dosagem flexível de massas 
líquidas ou pastosas em recipientes 
ou dosagem em produtos, tais como 
pratos pré-cozidos

Grande seleção de vários bicos 
redondos e em estrela 

Enfiador de tripa DA 78-6 • Montado diretamente na VF
• Potência de ligação 0,18 kW

Enfiamento de tripas naturais:
desde a tripa de ovino de baixo 
calibre até à tripa de bovino

Podem ser escolhidos vários 
revestimentos de cilindro

Dispositivo produtor de 
almôndegas 79-0

• Capacidade de saída de até 
 380 almôndegas/min. 

Porcionamento alternado de 
almôndegas com um diâmetro de 20 
a 60 mm

• Diagrama DF 50 para almôndegas 
 de 20 a 50 mm 
• Diafragma DF 70 para almôndegas 
 até 60 mm 

Enchedora de latas Ligação direta a todas as 
enchedoras a vácuo Handtmann 

Enchimento e porcionamento de 
massas em latas normalizadas DIN

Cabeçote de enchimento de 
64 a 99 mm

Cabeça de enchimento para 
bolo de carne

Ligação direta a todas as 
enchedoras a vácuo Handtmann 

Enchimento com porções exatas de 
formas das bolas de carne

Tamanhos disponíveis:
• Mini:   250 x 120 mm
• Pequeno:  370 x 135 mm
• Médio: 540 x 170 mm
• Grande:   540 x 330 mm

Bandeja de limpeza e para 
acessórios Para armazenamento prático e 

limpeza de peças de acessórios



LOREM IPSUM DOLOR
 

Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit ametUda.

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12
88400 Biberach
Alemanha

Tel. +49 7351 45-0
Fax: +49 7351 45-1501 
sales.machines@handtmann.de
www.handtmann.com70
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Patentes (EUA/Canadá):

8,277,293

8,210,911


