
TECNOLOGIA DE COEXTRUSÃO
SISTEMA CONPROCOMPACT

SISTEMA CONPROCOMPACT 
O novo modelo de entrada para produtos em revestimento de alginato

 
• COMPACT Modelo de entrada favorável na tecnologia de alginato com unidade de alimentação de alginato 
• OPERAÇÃO SIMPLES através da regulagem de todos os parâmetros de produção na enchedora a vácuo
• VERSATILIDADE para produtos cortados ou moldados com a opção de suspensão
• REDUÇÃO DE CUSTOS devido ao revestimento de alginato ao invés de tripa
• ECONOMIA DE ESPAÇO pela forma construtiva “compacta”
• FLEXIBILIDADE através de conversão simples para o processamento de tripa natural, de colágeno e celulósica
• AUMENTO DO DESEMPENHO do sistema com aumento da produção simplesmente por meio da solução 
 de software
• QUALIDADE DO PRODUTO constante e de primeira classe através de um processo constante e contínuo
• MODERNÍSSIMA TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO baseada no sistema de barramento EtherCAT direcionado 
 para o futuro

NOVIDADE



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

70
13

02
 | 

Re
se

rv
ad

o 
o 

di
re

ito
 a

 a
lte

ra
çõ

es
 té

cn
ic

as

PROZESSOPTIONEN

• Füllen/Portionieren und Koextrudieren
• Gleiche Längen
• Schneiden oder Formen und Schneiden
• Hängen

Sistema ConProCompact
A solução flexível com todas as opções para uma 
produção variável em revestimento de alginato ou em 
tripa natural, de colágeno ou celulósica.

O sistema ConProCompact é a variante inicial para a produção contínua 

de produtos em revestimento de alginato. A característica essencial do 

sistema ConProCompact é uma unidade de alimentação de alginato com 

uma capacidade volumétrica de 40 litros para a alimentação da pasta de 

alginato. “Compact” é sinônimo de estrutura simples, pouca necessidade 

de espaço e operação simples do sistema. Portanto, perfeito para a 

entrada de empresas emergentes (ou startups) ou empresas de pequeno 

e médio porte na tecnologia de alginato. O sistema é escalonável e pode 

ser ampliado em várias etapas de capacidade de desempenho, caso as 

exigências de produção aumentarem. Todavia, por meio de uma conversão 

simples, o sistema pode ser aplicado também a qualquer momento para a 

produção de salsichas em tripa natural, de colágeno ou celulósica.

  PARÂMETROS DE DESEMPENHO
• Sistema ConPro composto por uma VF mestre e uma VF escravo 

com sistema AL KLSH 153 

• Gama de calibres 8 a 32 mm

• Comprimento da porção a partir de 40 mm

• ConPro-1:
Velocidade de esteira: máx. 1 m/s
Capacidade de porcionamento 
(dependendo do produto e do comprimento):
• Corte: máx. 1.200 porções/min.
• Enformação e corte: máx. 1.200 porções/min.

∙ ConPro-2:
Velocidade de esteira: máx. 2 m/s
Capacidade de porcionamento 
(dependendo do produto e do comprimento):
• Corte: máx. 1.800 porções/min.
• Enformação e corte: máx. 1.200 porções/min.

∙ Distância mínima dos ganchos: 20 mm

∙ Processamento posterior de produtos suspensos:
sistemas de fumeiro e de cozimento convencionais

∙ Processamento posterior de produtos cortados: Agrupamento, 
colocação em soluções de embalagem, transferência para 
sistemas de fumeiro / de cozimento / de assando contínuos

Processo de produção
Após a coextrusão e fixação, o cordão de produto é cortado em 
forma reta por separadores ou moldado por meio de um recorte 
da forma durante o corte (as extremidades do produto não estão 
totalmente fechadas pelo revestimento de alginato). 

↑ Unidade de alimentação de alginato ↑ Unidade de moldagem 
 e de separação

↑ Produtos finos

↑ Salsicha de grelhar de aves

↑ Mini-salame enchido

↑ Cabanossi

↑ Salsichas de peixe

↑ Sticks de embutido cru

↑ Opção de suspensão de snacks

Âmbitos de aplicação
• Produtos de carne
• Produtos de conveniência
• Peixe
• Produtos finos

• Legumes / produtos 
 vegetarianos / veganos
• Laticínios
• Produtos de pastelaria 
 e muito mais

Patentes (EUA/Canadá):

9,688,492; 9,433,221; 7,524,240


