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Acessórios

Enchedora a vácuo VF600
As enchedoras a vácuo para desempenhos industriais maximizados!

Tecnologia

Sistema industrial VF

Handtmann VF 600:

O padrão da técnica de enchimento a vácuo!
A série de enchedoras a vácuo VF 600 da Handtmann
é única. Uma tecnologia orientada para o futuro, que
se mostra, sobretudo, nos componentes como a alimentação, o sistema de bombas, a técnica de comando e
ergonomia. Uma base confiável para ambiente produtivo
forte.

Versatilidade máxima
Handtmann é um experiente fornecedor de tecnologia e
especialista em desenvolvimento de soluções na aplicação da
carne e produtos embutidos. Embora a largura da banda de
produtos seja grande e tenha tendência inovadora, estabelece-se um outro campo na implementação de ideias de
produtos. Com a enchedora a vácuo VF 600 concretizam-se

Só qualidade garante qualidade

ideias de produtos em padrões de produção rentáveis sendo

A filosofia de qualidade da Handtmann: Só a mais elevada

com peixe, salada, massa para pão ou bolo, queijo, doçarias

qualidade de material e o processamento da enchedora a

ou produtos de conveniência. A criatividade não tem limites,

vácuo garante alta qualidade de produto duradoura e

pois as massas de qualquer qualidade são porcionadas em

confiável.

pesos exatos. Existe margem para etapas de processo

Os valores interiores do VF 600 comprovam o que o design

anteriores, como também para processamento posterior

exclusivo promete: Longa vida útil, custos de manutenção

profissional, para vontade dos clientes e novas exigências dos

reduzidos e desgaste mínimo.

mercados.

Eficiência, produtividade e rentabilidade

Handtmann VF 600:

A produtividade gera rendimentos. Sem compromissos no que

É altura de repensar nos objetivos!

respeita à capacidade de enchimento e porcionamento o
VF 600 é sinônimo de produção econômica e eficiente ao
mesmo tempo que garante versatilidade e flexibilidade. Com
o manuseamento fácil, a mudança rápida do produto, a
precisão de porcionamento e o comando preciso, convence nas
várias disciplinas para a otimização dos custos. São tidos em
consideração a margem para expansão e adaptações de
produtos.
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Benefícios para o usuário

Vantagens
Técnica de enchimento a vácuo Handtmann:

Precisão de porcionamento excelente!
1. Alimentação
A tecnologia aperfeiçoada da peça angular de alimentação

pensação do peso patenteada e integrada na bomba de

sincronizada e a forma apropriada para escoamento da

alimentação de rotor e palhetas estabelece o equilíbrio entre

tremonha preenchem o requisito para o processo de enchi-

a pressão e o volume nas células, além de manter em modo

mento de porcionamento preciso e cuidadoso. Isso garante

constante a precisão de porcionamento em condições de

um excelente enchimento contínuo das câmaras da bomba.

produção muito exigentes.

A alimentação é aperfeiçoada por uma forte potência do
vácuo assegurada, a todo o tempo e na totalidade, pela
válvula de vácuo integrada na bomba de alimentação.
2. Bomba de alimentação de rotor e palhetas
A bomba de alimentação é o coração da enchedora a vácuo
VF 600. Requer o porcionamento exato de alimentos
pastosos, desde produtos embutidos e de carne clássicos até
produtos de conveniência e em voga novos. A precisão de
porcionamento e a qualidade do produto são sempre

Máxima precisão de porcionamento em função da
alimentação otimizada e compensação de peso
patenteada.
Imagem de produto primorosa e qualidade de produto
excelente devido à bombagem cuidadosa do produto de
enchimento.
Custos de manutenção reduzidos em função do conceito
de uma bomba de alimentação resistente ao desgaste e
ajustável.

excelentes, mesmo se for porcionado em tripa artificial, de
colagénio, natural ou em outros recipientes.

3. Ergonomia e higiene

Todas as massas são transportadas sem esmagamento,

Uma técnica avançada e uma operação fácil, um design de

remoinhos ou fricções de forma muito cuidadosa.

superfícies lisas, além de um equipamento versátil num

O rotor da bomba de pouco desgaste com uma vida útil
substancialmente superior garante a reprodutibilidade de
altos padrões de produção por um longo período. A com-
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princípio modular. Uma tecnologia superior em conjunto
com uma operação fácil permite rendimentos máximos, independentemente dos conhecimentos do operador. Uma forma
clara e moderna garante normas de higiene incondicional.

Comandar a produtividade objetivamente:

Comandar. Controlar. Integrar!
1. Comando central
O monitor permite ao operador o comando central e a

O posicionamento preciso dos acionamentos resulta numa

supervisão de todas as funções. Com tela a cores, linguagem

precisão de porcionamento perfeita, além da realização

com base em símbolos e lógica de utilização fácil com base

dinâmica e individual dos movimentos permitir, por exemplo,

no Windows CE, o monitor de comando oferece máxima

a adaptação da expulsão produtiva quando se trata de tripas

funcionalidade. Encontra-se também disponível, como

naturais sensíveis. O sistema de acionamento Handtmann

opção, um novo monitor de comando com tela touch screen

origina fatores de produção confiáveis, incluindo precisão,

para maior conforto na sua utilização.

capacidade e disponibilidade das enchedoras a vácuo VF 600.

Operação simples e navegação fácil – graças à linguagem
com base em símbolos.
Sistema de ajuda e diagnóstico integrado.
Acesso direto à memória de produtos a partir de todos os
níveis de operação.

3. Conexão dos sistemas de enchimento por meio do
software HCU
Planejamento – Controle – Comando! HCU (Handtmann
Communication Unit) é o software da Handtmann orientado
para o futuro, destinado à conexão dos sistemas de enchimen-

Trezentas posições de memória para produtos com texto

to à rede de dados da empresa de produção. HCU permite o

completo.

controle de todos os processos de produção. A identificação do

Vinte e oito idiomas selecionáveis com comutação rápida

lote e a documentação exata da produção de cada linha de

para outro idioma.

enchimento garantem a rastreabilidade total e mostram o
potencial de economia. A regulação automática do peso é uma

Extensão das funções possíveis a qualquer momento por
uma atualização do software.
2. Tecnologia de acionamento
A tecnologia servo da Handtmann é sinônimo de um sistema

opção. O sistema de pesagem incorporado fornece uma
comparação contínua nominal/real e encarrega-se de um
ajuste posterior do peso da porção.
Planejamento e organização do produção.

que controla movimentos, dinamiza processos, sobrepõe

Comando da produção e melhor aproveitamento.

sinais e movimentos e se adapta aos sistemas a jusante.

Controle da produção e transparência.

A interação entre o software individualmente programável,
amplificadores high end e servomotores de alta potência

Levantamento de dados, protocolização e rastreabilidade.

permite à Handtmann a precisão extraordinária do controle de

Regulação automática de peso para redução de custos.

movimentos.

neues
Bild
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Benefícios para o usuário

Opções do processo

Soluções de linhas
e projetação

Sistemas. Processos. Soluções para as linhas:

VF 600 como módulo básico flexível!
Desenvolvimento de novos produtos, processos mais racionalizados, linhas de produção cada vez mais automatizadas:
É solicitada flexibilidade para poder reagir às alterações do
mercado. Com o monitor de comando como elemento de
comando central, os processos de produção complexos são

Nas posições centrais dos processos de produção estão:
Múltiplas extensões do sistema modular pelo sistema modular
das enchedoras a vácuo, como por exemplo pela ligação de
sistemas AL.

comandados facilmente. As enchedoras a vácuo VF 600 da

A variabilidade aliada à sincronização simples com máquinas

Handtmann são centrais de comando independentes nas

acessórias, como por exemplo cortadores, máquinas de

complexas soluções de sistema e módulos básicos altamente

moldagem, sistemas complementares, etc.

compatíveis nos processos de produção automatizados.

Integração flexível da VF 600 como módulo de porcionamento
e de comando nas soluções de linha gerais como por exemplo
automação de carne picada.
Margem para adaptações de capacidade e produtos.
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Sistema AL

Formação e Coextrusão

Versáteis, racionais, únicos:

Versátil, moderno:

Produção automática de embutidos.

Novos produtos como aumento de vendas.

Sistema ConPro

Produção de carne moída

Inovação contínua:

Higiene perfeita:

Processo contínuo para novos produtos.

Automatização total na perfeição.

Aplicações enchedora-picadora integradas

Porcionamento automático

Cuidadosa e crescente qualidade:

Preciso, flexível:

Otimização de custos e produto.

Automação até na embalagem.
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VF 620 / VF 620 K / VF 622

Modelos
A VF 620, de série com monitor de comando, monitor colorido
de 10” e painel de operação Windows-CE, é o “faz-tudo” das
enchedoras industriais da geração 600. A alimentação exata de
massa na bomba oferece vantagens de qualidade decisivas e a

O “faz-tudo”:

Handtmann VF 620
Capacidade de enchimento

6.000 kg/h

Pressão de enchimento

40 bar

Capacidade de porcionamento
e torcimento

25 g
50 g
100 g
200 g

compensação do peso integrado de série permite ainda mais
precisão de porcionamento.
Equipamento adicional
Braço elevatório

700 Porc./Min
500 Porc./Min
400 Porc./Min
300 Porc./Min

Gama de porcionamento

5 - 100.000 g

Capacidade da tremonha de
enchimento

90/240 litros (Standard)
90/350 litros (Opcional)

x

Moedor de embutimento x
Software HCU

x

Ligação AL

x

Unidade de comando

Monitor (Standard); Opcional: Touch screen ou compacto

Controle de pressão

x

A VF 620 K é a versão otimizada em termos de custos e
funções da enchedora a vácuo VF 620, com comando
compacto, monitor colorido de 10” e painel de operação

O compacto:

Handtmann VF 620 K
Capacidade de enchimento

4.500 kg/h

Pressão de enchimento

40 bar

Capacidade de porcionamento
e torcimento

25 g
50 g
100 g
200 g

Windows-CE. É a máquina ideal para empresas que operam
no segmento de rendimento.
Equipamento adicional
Braço elevatório

600 Porc./Min
450 Porc./Min
320 Porc./Min
200 Porc./Min

Gama de porcionamento

5 - 100.000 g

Capacidade da tremonha de
enchimento

90/240 litros (Standard)
40/100 litros (Opcional)

x

Moedor de embutimento –
Software HCU

–

Ligação AL

–

Unidade de comando

Compacta

Controle de pressão

x

A VF 622, com uma pressão de enchimento de 72 bar, constitui a
solução específica para massas difíceis de trabalhar. A bomba de
alimentação de rotor e palhetas da Handtmann tem uma boa
prestação especialmente ao trabalhar com enchidos crus, em função
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A perfeccionista de
enchidos crus:

de sua excelente evacuação, comprovando a sua utilidade ao ser usada

Handtmann VF 622

técnica enchedora-picadora. A maior vantagem da VF 622 reside na

na enchedora a vácuo VF 622, principalmente, em conjunto com a

Capacidade de enchimento

3.600 kg/h

Pressão de enchimento

72 bar

Capacidade de porcionamento
e torcimento

25 g
50 g
100 g
200 g

ligação de aplicações enchedora-picadora com os sistemas AL.
Equipamento adicional
Braço elevatório

700 Porc./Min
500 Porc./Min
360 Porc./Min
250 Porc./Min

Gama de porcionamento

5 - 100.000 g

Capacidade da tremonha de
enchimento

90/240 litros (Standard)
90/350 litros (Opcional)

x

Moedor de embutimento x
Software HCU

x

Ligação AL

x

Unidade de comando

Monitor (Standard); Opcional: Touch screen ou compacto

Controle de pressão

x

VF 628 / VF 630 / VF 634

A VF 628 é a parceira de alta performance para empresas industriais com as mais altas exigências. Quando se trata de aplicações
enchedora-picadora e produção de enchidos crus, a VF 628
distingue-se com os seus 72 bar de pressão de enchimento pela
sua grande capacidade. Com uma produção até 700 porções/min.

O “pacote de potência”:

Handtmann VF 628
Capacidade de enchimento

6.000 kg/h (7.200 kg/h)

Pressão de enchimento

72 bar (50 bar)

Capacidade de porcionamento
e torcimento

25 g
50 g
100 g
200 g

700 Porc./Min
530 Porc./Min
420 Porc./Min
330 Porc./Min

Gama de porcionamento

5 - 100.000 g

Capacidade da tremonha de
enchimento

90/350 litros (Standard)
90/240 litros (Opcional)

a enchedora a vácuo VF 628 satisfaz as exigências de rendimento
mais elevadas.
Equipamento adicional
Braço elevatório

x

Moedor de embutimento x
Software HCU

x

Ligação AL

x

Unidade de comando

Monitor (Standard); Opcional: Touch screen ou compacto

Controle de pressão

x

A VF 630 é a enchedora a vácuo industrial universal. A bomba
de alimentação de rotor e palhetas e a tremonha com uma
capacidade de 350 litros é um símbolo para uma produtividade
elevada. Desde a clipsadora até ao sistema AL de alto rendimen-

A universal:

Handtmann VF 630
Capacidade de enchimento

10.200 kg/h

Pressão de enchimento

40 bar

Capacidade de porcionamento
e torcimento

25 g
50 g
100 g
200 g

to da Handtmann, a VF 630 garante sempre os melhores valores
tanto no rendimento como na qualidade.
Equipamento adicional
Braço elevatório

700 Porc./Min
530 Porc./Min
450 Porc./Min
380 Porc./Min

Gama de porcionamento

5 - 100.000 g

Capacidade da tremonha de
enchimento

90/350 litros (Standard)
90/240 litros (Opcional)

x

Moedor de embutimento x
Software HCU

x

Ligação AL

x

Unidade de comando

Monitor (Standard); Opcional: Touch screen ou compacto

Controle de pressão

x

A VF 634 é adequada especialmente para a produção
industrial de embutidos curados. A sua bomba de alimentação de rotor e palhetas grande e a capacidade de enchimen-

A especialista em
embutidos curados:

to até 14.400 kg/h em uma pressão de enchimento de 30 bar

Handtmann VF 634
Capacidade de enchimento

14.400 kg/h (13.200 kg/h)

Pressão de enchimento

30 bar (35 bar)

Capacidade de porcionamento
e torcimento

25 g
50 g
100 g
200 g

700 Porc./Min
530 Porc./Min
470 Porc./Min
420 Porc./Min

Gama de porcionamento

5 - 100.000 g

Capacidade da tremonha de
enchimento

90/350 litros (Standard)
90/240 litros (Opcional)

garante uma elevada capacidade de produção, sobretudo em
ligação com clipsadoras de grande capacidade.
Equipamento adicional
Braço elevatório

x

Moedor de embutimento –
Software HCU

x

Ligação AL

x

Unidade de comando

Monitor (Standard); Opcional: Touch screen ou compacto

Controle de pressão

x
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VF 611 / VF 631

Modelos
A enchedora a vácuo constante VF 611 para enchimento em
linha reta é a bomba de enchimento perfeito por exemplo,
para o sistema AL FPVLH 242. Com pressão constante e fluxo
constante de embutimento assim como com uma grande
capacidade de vácuo, ela é a alimentação ideal para um

A enchedora em linha reta:

Handtmann VF 611

processamento suave de tipos de embutidos curados e
cozidos e garante produtos sem esmagamento de gordura.
Equipamento adicional

Capacidade de enchimento

4.800 kg/h

Braço elevatório

x

Pressão de enchimento

15 bar

Moedor de embutimento

–

Capacidade da tremonha de
enchimento

90/240 litros (Standard)
40/100 litros (Opcional)

Software HCU

–

Ligação AL

–

Unidade de comando

Compacta

Controle de pressão

x

A enchedora a vácuo constante VF 631 para enchimento em
linha reta é a bomba de alimentação perfeita para a ligação
de por exemplo, dois sistemas AL FPVLH 242. Esta garante a
qualidade de produto reproduzível pelo fluxo constante de
enchimento. O equipamento opcional com um controle de

A enchedora em linha reta:

Handtmann VF 631
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pressão integrado traz ainda mais vantagens com relação ao
processamento suave e qualidade do produto.
Equipamento adicional

Capacidade de enchimento

14.400 kg/h

Braço elevatório

x

Pressão de enchimento

20 bar

Moedor de embutimento

–

Capacidade da tremonha de
enchimento

90/350 litros (Standard)
90/240 litros (Opcional)

Software HCU

–

Ligação AL

–

Unidade de comando

Compacta

Controle de pressão

x

Acessórios
Acessórios

Dados técnicos

Aplicação

Opções

Braço torcedor HV 412

Comprimentos da tripa em até 300 mm

Para torcimento automático de tripas
naturais Cal. 13 - 58 mm

Seleção das mangas de torção de vários
tamanhos

Braço torcedor HV 414

– Comprimentos da tripa em até 300 mm
– Montagem na caixa torcedora tipo 410
– Com um travão de tripa fixo e
facilmente ajustável

Para torcimento automático de tripas
naturais, de colagénio, espiral e artificial
na gama de calibres 13 - 58 mm

– Seleção das mangas de torção de
vários comprimentos úteis
– Abertura automática do braço torcedor
– Reconhecimento final da tripa para
intestino natural

Braço torcedor HV 416

– Comprimentos da tripa em até 430 mm
– Montagem na caixa torcedora tipo 410
– Com um travão de tripa fixo e
facilmente ajustável

Para torcimento automático de tripas
naturais, de colagénio, espiral e artificial
na gama de calibres 13 - 58 mm

– Seleção das mangas de torção de
vários comprimentos úteis
– Abertura automática do braço torcedor
– Reconhecimento final da tripa para
intestino natural

Enfiador de tripa DA 78-6

Montado diretamente no VF 600

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

Podem ser escolhidos vários revestimentos de cilindro

Enfiador de tripa DA 78-3

Equipamento de mesa separado

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

Espigões de enfiamento e casquilhos de
recepção nos tamanhos 10, 12, 15, 17,
20, 25 mm

Cabeça doseadora 85-2

Diâmetro da cabeça de enchimento 45 mm

Porcionamento exato e divisão em
massas pastosas a líquidas com pedaços

Em vários recipientes, como latas, copos
etc.

Máquina de fazer
almôndegas 79-0

Capacidade de saída em até 380
almôndegas/min.

Porcionamento alternado de almôndegas – Diagrama DF 50 para almôndegas
de 20-50 mm
com um diâmetro de 20 – 60 mm
– Diagrama DF 70 para almôndegas
até 60 mm

Saída dupla 67-2

– Montado diretamente no VF 600
– Atuação pneumática

Enchimento simultâneo nos dois lados
ou alternado

Tubos de enchimento de 22, 30, 40 mm

Saída dupla 67-4

– Montado diretamente no VF 600
– Atuação pneumática

– Enchimento alternado
– Apropriado sobretudo para enchidos crus

Tubos de enchimento de 22, 30, 40 mm

Carro de peça 449-01

Adequado para todas as VF 600

Armazenamento adequado e limpeza
fácil dos acessórios

Divisor de fluxo de
enchimento ST 420

– ST 420-20, 2 saídas
– ST 420-30, 3 saídas
– ST 420-40, 4 saídas
– ST 420-50, 5 saídas

Aparelho adicional para o enchimento
sincronizado e homogêneo de massas
em vários trajetos

Para integração em soluções de linhas,
como sistemas de formação ou estações
de enchimento

Braço torcedor 416

Enfiador de tripa 78-6

Cabeça doseadora 85-2

Máquina de fazer almôndegas 79-0

Carro de peças

Divisor de fluxo de enchimento
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Diálogo

Sistema VF

Novas dimensões na transformação de
produtos alimentares. A tecnologia de
enchimento a vácuo e de porcionamento
da Handtmann define padrões mundial.
Entre em contato com os especialistas da
Handtmann a fim de concretizar soluções
perfeitas para suas necessidades.

Enchedora a vácuo da Handtmann
para a indústria.

700688

Reservado o direito a alterações técnicas.

Incomparavelmente econômico.

Patentes: 6,309,293; 6,651,915; 7,455,578; 5,720,603; 7,597,613

Albert Handtmann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12
D-88400 Biberach/Riss
Alemanha
Tel.: + 49 (0) 73 51 / 45 - 0
Fax: + 49 (0) 73 51 / 45 - 15 01
info.machines@handtmann.de
www.handtmann.de

