
TECNOLOGIA DE ENCHIMENTO E PORCIONAMENTO
ENCHEDORAS A VÁCUO VF 610 PLUS ADVANCED EDITION

ENCHEDORAS A VÁCUO 
VF 610 PLUS advanced edition

A VF 610 plus advanced edition foi ideada de modo ideal para o processamento universal de alimentos na indústria artesanal ou para start-ups. 
Quer se trate de produtos de embutidos e de carne ou produtos para catering, para o almoço, barbecue & Cia: hambúrgueres, almôndegas, 

bolinhas e bolinhos, cevapcici, saladas de produtos finos, dips e molhos, produtos alimentares para passar no pão, pratos pré-cozidos e muito 
mais podem ser produzidos em primeira qualidade com a VF 610 plus advanced edition e os dispositivos adicionais. 

A EDIÇÃO PARA EMPRESAS 
ARTESANAIS MODERNAS. 

Para produtos de embutidos e de carne, produtos finos, produtos 
vegetarianos e veganos, produtos de laticínios, doces, produtos de 
peixe, alimentos para animais e outras massas de produto

  Aspecto visual novo e moderno e com inovações da nova 
 geração de enchedoras a vácuo VF 800 

   Comando aperfeiçoado com monitor colorido e 300 posições 
de memória para produtos bem como tomada de aparelho 
para sincronização e comunicação simples com dispositivos 
adicionais

   Altíssima capacidade para uso diário graças à operação 
simples e intuitiva bem como rápidas trocas de produtos com 
pequenos lotes e o mínimo de quantidades residuais

   Processamento vigoroso e porcionamento exato de massas de 
produto macias, pastosas, com pedaços, firmes ou frias

   Grande variedade de produtos graças à alta flexibilidade 
 e diversidade de dispositivos adicionais

   Produção confiável com alto e efetivo desempenho 
 de porcionamento e torcimento

  Excelente precisão de peso e qualidade de produtos de 
 primeira classe com base na bomba de massa com sistema 
 de palhetas Handtmann regulável e com efeito de preservação 
 do produto 

   Baixos custos de operação e de manutenção pelo uso da 
tecnologia industrial

   Conceito de segurança e de higiene em conformidade com 
 a CE de acordo com as mais recentes normas da UE

AS SUAS VANTAGENS
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  Caixa torcedora AG 410
     Braços torcedor HV 412, HV 414, HV 416
     Enfiador de tripa DA 78-6
     Unidade de moldagem e de corte MSE 441
     Válvula dosadora DV 85-1
     Válvula dosadora DV 85-3
     Enchedora de latas 
     Carros de peças TW 449-04 / 449-05

e muito mais…

DISPOSITIVOS SUPLEMENTAIS OPCIONAIS PARA 
TORCER, DOSAR, FORMAR E CORTAR 

PARÂMETROS DE DESEMPENHO

70
15

01
 | 

Re
se

rv
ad

o 
o 

di
re

ito
 a

 a
lte

ra
çõ

es
 té

cn
ic

as

Capacidade de enchimento até 3.000 kg/h
Capacidade de porcionamento e 
torcimento

até 500 porções/minuto 
(servo-torcimento)

Faixa de porcionamento de 5 a 200.000 g
Capacidade da tremonha de 
enchimento 40/100 litros, compartilhável

Pressão de enchimento até 35 bar ou 50 bar 
no modo de porcionamento e torcimento

Accionamento Acionamento principal de alta precisão, alto 
desempenho e alta eficiência energética 

Painel com monitor colorido Bomba de massa com sistema 
de palhetas

Elementos de comando VF 610 plus advanced edition 
para um trabalho ergonômico e higiene ótima 

 Virtual Patent Marking: www.handtmann.com/patents-mf


