
TECNOLOGIA DE ENCHIMENTO E PORCIONAMENTO
ENCHEDORA A VÁCUO VF 810

Universal para uma variedade de produtos
A VF 810 é adequada de modo muito versátil para a produção de uma grande 
variedade de produtos. Todas as massas de produtos são cuidadosamente 
processadas e porcionadas com precisão em gramas. Ela pode ser combinada de 
modo flexível com dispositivos adicionais para a formação e a dosagem.  Graças 
à sua disponibilidade de interfaces universais, é possível a sua integração em 
soluções complexas em linha, até a unidade de embalagem. Inúmeras opções, 
funções e módulos adicionais ampliam a sua utilização versátil e econômica. 

Ideal para embutidos curados ou para a produção automatizada de salsichas 
Um ponto especialmente forte no processamento de carnes e substitutos da carne 
da VF 810 está no campo de aplicação de produtos de embutidos curados, frescos 
e crus – tanto como aplicação do grampeamento, como também na produção 
automatizada de salsichas. A produção de salsichas pode ser realizada com a VF 810 
em todos os tipos de tripas, com rendimento constantemente alto e qualidade em 
gramas exatas. 

Excelente precisão de porcionamento e qualidade do produto
A precisão em gramas perfeita do porcionamento está garantida de modo duradouro 
com a VF 810 em todas as aplicações, tanto de massas de produtos pastosas ou 
líquidas. O desenho da enchedora a vácuo em padrão industrial robusto reduz o 
seu desgaste e proporciona a precisão de porcionamento com estabilidade a longo 
prazo. Simultaneamente está garantida uma excelente qualidade do produto com 
nível de qualidade permanentemente altíssimo. 

ENCHEDORA A VÁCUO 
VF 810

A enchedora a vácuo VF 810, da geração de enchedoras a vácuo VF 800, está dimensionada de modo ideal para empresas de pequeno e médio 
porte no processamento de alimentos e cumpre inúmeras exigências. A bomba de massa com sistema de palhetas patenteada integrada na VF 810 
proporciona um enchimento altamente preciso e um porcionamento em gramas exatas das massas de produto na consistência desde pastosa até 

líquida. O dispositivo de elevação opcional permite, além disso, uma alimentação automatizada sem esforço da enchedora a vácuo.

FLEXIBILIDADE PARA EMPRESAS 
PEQUENAS E DE MÉDIO PORTE

Para produtos de embutidos e de carne, produtos finos, produtos de 
conveniência, aplicações em produtos de pastelaria e padaria, produtos 
vegetarianos e veganos, produtos de laticínios, doces, produtos de peixe, 
alimentos para animais e outras massas de produto macias...

  Rendimento de produção constantemente alto de 
 até 3.000 kg/h ou 1.200 porções/minuto por meio de 
 um servoacionamento principal de alta precisão, alto 
 desempenho e alta eficiência energética 

   Porcionamento com precisão em gramas e estável a longo 
prazo na faixa de porcionamento de 5 a 200.000 gramas 
através do baixo desgaste na bomba de massa com 
sistema de palhetas

   Capacidade de torcimento até 700 porções/minuto por 
meio de um servoacionamento de torcimento integrado 
opcionalmente

   Excelente qualidade do produto, com boa repetibilidade, 
através do princípio de transporte cuidadoso da bomba de 
massa com sistema de palhetas, e monitoramento digital 
e integrado da qualidade da produção 

   Flexibilidade para múltiplas aplicações e massas de 
produto Estrutura modular e compatibilidade com 
sistemas em etapas prévias e posteriores 

  Excelentes condições de higiene em altíssimo nível com 
 base no design higiênico mais recente e grande número 
 de opções adicionais e programas de limpeza para dar 
 suporte à higiene 

   Excelente eficiência energética (certificada pela TÜV) 
reduz os custos operacionais

AS SUAS VANTAGENS
PROCESSAMENTO UNIVERSAL DE ALIMENTOS 
PARA EMPRESAS PEQUENAS E DE MÉDIO PORTE



  Pronto para a Indústria 4.0: Interface com os Handtmann Digital 
Solutions (HDS) opcional para o gestão digital da produção 

     Variantes da tremonha de enchimento de 90/160 litros, 90/240 litros, 
90/350 litros ou 350 litros (temperada como opção)

     Peça angular de misturador para produtos líquidos com pedaços 
para garantir a distribuição uniforme

     Coluna de sinalização com sensor integrado de nível de enchimento
     Módulo de esterilização UVC para condições de higiene 

 de primeira classe
     Unidade de controle externo para operação variável da máquina 
     Unidade de aquecimento móvel MH 465 para o aquecimento 

 da tremonha
     Unidade de transporte TE 426 para uso móvel

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

Bomba de massa com sistema de palhetas VF 810

Tremonha de enchimento compartilhável 
de 90/240 litros

Unidade de transporte TE 426

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

Separador de água e estrado integrados

Painel táctil do monitor

Alimentação


