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O ambiente do mercado no ramo de alimentos coloca
inúmeras exigências às empresas de produção: altas
exigências da qualidade se defrontam com metas de custos
ambiciosos. As demandas podem variar temporariamente e
o planejamento de pessoal se torna cada vez mais exigente.
Atualmente, para garantir uma produção rentável, além de
máquinas e instalações de alto rendimento de produção,
também é necessária uma organização dos procedimentos
que funcione de modo perfeito e que disponha de dados
transparentes e de processos confiáveis.
Como pioneiros na área de interconexão e registros
de dados de produção na tecnologia de enchimento e
porcionamento, a Handtmann oferece um amplo leque de
soluções digitais inteligentes, que dão um suporte eficaz
para a prática diária das empresas processadoras de
alimentos.
Do poderoso software HCU, assistentes inteligentes no
comando da máquina, até a moderna aplicação na nuvem
– funções inovadoras ajudam a monitorar, controlar e
otimizar continuamente a produção.
Gerentes de fábrica e de produção, responsáveis pelos
setores técnicos e operadores de máquinas se beneficiam
individualmente das vantagens – para um resultado geral
melhorado e mais produtividade.
Ingresse na transformação digital – de modo bem simples
e passo a passo com as Handtmann Digital Solutions.
Food Processing - Simply Smart!

INDÚSTRIA 4.0 READY

HCU
HANDTMANN COMMUNICATION UNIT
Rendimentos de produção em tempo real, otimação de
peso e aumento de “Overall Equipment Effectiveness”
A solução de software de liderança interconecta linhas
de enchimento e de porcionamento e, como instrumento
de comando inteligente, dá suporte na documentação,
análise e otimação da produção.

REGULAGEM AUTOMÁTICA DA PESAGEM
Otimização dos pesos: Redução de até 60 % do enchimento
excessivo

Coleta de dados, avaliação e documentação
A identificação de lotes e documentação exata da produção
por linha de enchimento bem como o levantamento de
tempos de parada garantem a rastreabilidade total, mostram
os pontos fracos e assim os potenciais de economia. A
otimização do aproveitamento da produção é possível
através da transparência e comparação imediata e direta
das linhas de enchimento. Além disso, os parâmetros da
produção podem ser limitados individualmente por artigo.
Assim, eventuais produçãos com defeito causadas por falhas
de operação são reduzidas significativamente ou até mesmo
totalmente impedidas.

Acessar os rendimentos de produção atuais – de modo
simples online
Com um clique no HCU Viewer ficam disponíveis os
desempenhos de produção atuais em tempo real. Assim
é garantida uma análise contínua da produção atual. São
detectados imediatamente quaisquer problemas que surjam
com o pessoal de operação, com a máquina ou com o fluxo do
material.

A nova função do acesso do usuário diretamente na máquina
é a base para uma documentação abrangente. Para os
diferentes usuários, podem ser salvos direitos diferentes
no HCU. Deste modo, está sempre garantido, por exemplo,
que uma limpeza intermediária ou um teste de detecção
de metais tenha sido realizado por uma pessoa autorizada.
O passo seguinte para uma produção sem necessidade de
papéis!

São vários os fatores de interferência para porções com pesos
exatos, tais como a fórmula, flutuações de temperatura e de ar
no material ou de desgaste da máquina.
A solução efetiva é a regulagem automática da pesagem com
HCU pela integração de um sistema de pesagem.
Mediante uma balança de controle conectada em rede é efetuada
uma comparação contínua teórica / real dos pesos ajustados
para os reais. Um cálculo de tendência corrige as linhas de
enchimento Handtmann conectadas igualmente em rede. O
sistema admite assim automaticamente o reajuste do peso da
porção. Na prática, foi demonstrado que os desperdícios podem
ser reduzidos com isso em até 2 %. Numa produção diária
de 5.000 kg e a custos de materiais de 2,50 €/kg, podem ser
economizados até € 62.500,00 por ano.

Antes da HCU
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Peso pretendido

Exemplo de cálculo

Balança de haste para potencial de economia com sistemas AL
Na balança de haste é calculado o valor do peso em relação
à média de todas as porções na vara e não como em outras
aplicações, de embutidos individuais.

HCU semana 3

Produção diária
(em kg)

Potencial de
economia (em %)

Economia anual
de materiais
(em kg) *

Custos por kg
(em euros)

Economia anual
de custos
(em euros)

A pesagem de varas inteiras resulta em desvio menor, média
mais precisa e menor dispersão!
* Partindo de 250 dias de produção

Acesso remoto
Com o acesso remoto pelo HCU, o gerente da produção pode
acessar a superfície de comando da máquina de enchimento
para exibir os mais variados parâmetros. Depois de liberado
um acesso remoto, por exemplo, via TeamViewer, também
os técnicos da Handtmann têm a possibilidade de verificar
diretamente no comando os parâmetros configurados de um
programa.
• Documentação do turno e número de operadores
• Visão geral e fluxograma de produção (apresentação
dos dados do processo em gráficos e tabelas)

OEE – Overall Equipment Effectiveness
As cifras características OEE fornecem uma visão rápida sobre
a agregação de valor de uma linha de produção. Com os três
fatores disponibilidade, desempenho e qualidade, podem ser
representadas de modo visual tanto a produtividade como
também as perdas.
• Vista geral dos valores OEE atuais por linha com
base na disponibilidade, desempenho e qualidade
• Planejamento e documentação da limpeza das
máquinas e do teste de detecção de metais
• Vista geral dos valores OEE atuais por linha

• Acesso remoto através da central do HCU

• Documentação do turno e número de operadores

• Acesso de usuários com direitos diferenciados

• Acesso remoto para verificação dos parâmetros
configurados

• Registo automático do peso (gramas)
• Correção do volume de porcionamento regulado (cm³)
• Compensa as variações da densidade do
material-prima
• Pesos exatos pela regulagem automática
da pesagem
• Redução de até 60 % do enchimento excessivo
• Redução significativa de custos

SOLUÇÕES DIGITAIS

HCU
HANDTMANN COMMUNICATION UNIT
Rendimentos de produção em tempo real, otimação de
peso e aumento de “Overall Equipment Effectiveness”

Planejamento da produção: a ferramenta confiável para o
planejamento de volumes de produção e sua transferência
para as linhas de produção.

HCU – a solução de software de liderança para o
planejamento, controle e otimização na área dos sistemas
de enchimento e porcionamento.
TRANSFERÊNCIA DE DADOS SIMPLES

SOLUÇÕES DIGITAIS
COM AUTÊNTICO VALOR
AGREGADO

REAL TIME

São consideradas automaticamente a disponibilidade das
linhas de produção, o número de operadores e o produto a ser
enchido. A transferência da lista de pedidos para o comando da
enchedora a vácuo é efetuada de forma centralizada e simples
com um clique de mouse. E já pode começar a produção
completa. Mas, não são somente os volumes de produção que
são considerados. Por exemplo, se for necessária uma limpeza
intermediária devido à troca de um produto, esta é planejada
automaticamente com base em regras de limpeza e então
documentada.

• Rápida distribuição das quantidades planejadas
• Planejamento de produção considerando a gestão
do produto de enchimento (p. ex. alergênicos)
• Plano de produção disponível diretamente no
comando da enchedora a vácuo
• Flexibilidade nas alterações de planejamento

Os dados da produção são memorizados em um banco
de dados e podem ser selecionados com o HCU Viewer e
exportados diretamente para o Excel. Ao exportar os dados
para o Excel, tabelas dinâmicas e gráficos individuais são
criadas automaticamente, como tempo diário de operação das
máquinas, quantidade diária ou mensal, sinais do detector de
metais por máquina, artigo ou dia, assim como capacidade
horária por linha, artigo e dia. Através da Handtmann Data
Interface (HDI), é possível trocar dados de modo simples e
planejado com outros sistemas de coleta de dados.

• Planejamento e documentação da limpeza das
máquinas e do teste de detecção de metais
• Evitar sobre e sub-capacidades
• Processos claros e repetíveis
• Análise contínua da produção

SOLUÇÕES DIGITAIS

HMC
HANDTMANN MACHINE COCKPIT
Integração das máquinas Handtmann na nuvem para
aumentar a disponibilidade das máquinas
O novo Handtmann Machine Cockpit combina sistemas de
enchimento e porcionamento Handtmann com a Handtmann
Cloud. Informações importantes, tais como horas operacionais,
histórico dos valores de pressão, mensagens de falhas e status
das máquinas são salvas de modo contínuo na nuvem. Por meio
de um acesso online, o usuário obtém uma visão geral atual
sobre a produção – acessível a partir de qualquer localidade
com dispositivo móvel. A solução na nuvem oferece as
primeiras cifras características para descobrir pontos fracos
na produção – isso sem necessidade de verificação manual de
causas de paradas. Se os parâmetros definidos estiverem acima
ou abaixo do valor especificado, por exemplo, a temperatura de
enchimento admissível do produto, o usuário será informado
imediatamente. Com isso, produçãos com defeito são reduzidas
significativamente ou até mesmo totalmente impedidas. Na
ocorrência de um problema técnico ou no vencimento de uma
manutenção, o técnico responsável pode reagir imediatamente
a fim de reduzir os tempos de parada. Depois da liberação,
um colaborador qualificado da Handtmann acessa o comando
da máquina via acesso remoto, a fim de verificar ou otimizar
determinadas configurações.

Máquinas premium com disponibilidade máxima!
As máquinas Handtmann estão dimensionadas para um
funcionamento confiável durante uma longa vida útil.
Manutenções periódicas são medidas necessárias, que
asseguram uma longa vida útil e a disponibilidade confiável
de máquinas. Deste modo, podem ser evitadas paradas não
planejadas e os custos operacionais mantidos num nível baixo.
Para esta finalidade, o Handtmann Machine Cockpit fornece
informações importantes baseadas em dados ao vivo. Por
exemplo, o vencimento da próxima manutenção ou eventuais
avisos de falhas estão disponíveis de modo transparente, não
somente para o cliente, mas também para o parceiro de contato
responsável da Handtmann.

HANDTMANN CLOUD

HMC
GATEWAY

HCU

• Monitoramento do estado das máquinas Handtmann
• Avaliação do tempo de operação das máquinas
• Função de notificação automática a determinado
círculo de pessoas
• Monitoramento e documentação de mensagens de
estado e de falhas

*

CONNECTED

• Acesso aos dados independentemente do local
• Informação em tempo real sobre o estado
da máquina
• Descoberta de pontos fracos sem registro manual
de causas das paradas
• Melhoramento do planejamento de serviço, visando
aumentar a disponibilidade da máquina
• Apoio ao planejamento de manutenção dado pelo
parceiro de contato da Handtmann
• Rápida eliminação de falhas em caso de problemas
• Verificação de parâmetros por acesso remoto

SOLUÇÕES DIGITAIS

HDI
HANDTMANN DATA INTERFACE
Interface padronizada para comunicação
com sistemas de coleta de dados

REST
ERP/MES-System

HCU

Com interfaces padronizadas para comunicação fácil com
sistemas de processamento de dados, a Handtmann oferece a
Data Interface (HDI). Deste modo, você pode integrar facilmente
dados definidos diretamente a partir da máquina através da
interface WS-Food ou pelo acesso aos dados via interface
OPC-UA for WS-Food. Como alternativa, dados já processados
e avaliados podem ser acessados a partir do HCU por meio de
uma interface REST. Dados de planejamento e de artigos são
transmitidos ao HCU de modo simples por meio de uma interface
definida.

• Interfaces variadas para diferentes requisitos
(interface WS-Food, OPC-UA for WS-Food, REST)
• Interface padronizada para a comunicação com
sistemas de coleta de dados para rastreamento de
lotes e consultas sobre o estado

SMART

*

• Interfaces padronizadas para máquinas da
indústria de alimentos
• Integração de máquinas, independentemente do
fabricante, para fins de otimização do processo
• Economia de custos por poder dispensar uma
engenharia individual

SOLUÇÕES DIGITAIS

HLC
HANDTMANN LINE CONTROL
Monitoramento do estado em tempo real e comutação
automática de programa da linha de produção

• Solução “plug and play” para interconexão de máquinas
• Padrão de comunicação atual e mundialmente
divulgado via OPC-UA

• Monitoramento do estado em tempo real
• Comutação automática de programa
• Possibilidades simples para diagnóstico e falhas
• Ligação e desligamento inteligente de módulos
As linhas de produção modernas tornam-se cada vez mais
complexas. Por exemplo, com frequência, depois da produção de
produtos moldados, estes precisam ser colocados diretamente
na embalagem sem intervenção manual. Para simplificar
este processo, a Handtmann Line Control (HLC) oferece o
monitoramento de estado em tempo real e a comutação
automática da linha de produção completa diretamente por meio
do comando da enchedora a vácuo.

individuais
• Arranque da linha de produção e respectivo
funcionamento até o estado vazio

IFC
INTELLIGENT FILLER CLIPPER INTERFACE
Sincronização ideal da enchedora a vácuo e da
grampeadeira para aumentar o rendimento e facilitar
ainda mais a operação.
• Interface otimizada entre a enchedora a vácuo
Na produção de produtos grampeados, é requerido uma alta
capacidade de porcionamento. No passado, a regulagem
ideal dos parâmetros ente a enchedora e a grampeadeira era
muitas vezes um grande desafio. Com a interface patenteada
Intelligent Filler Clipper (interface IFC), este processo de
regulagem é nitidamente simplificado. Com base num controle
de plausibilidade dos valores de regulagem, é assegurada
uma alta confiabilidade do processo e uma sincronização
ótima da enchedora a vácuo do tipo VF 800 e da grampeadeira
correspondente.

*

INTEGRATED

Handtmann e a grampeadeira Poly-clip na base do
padrão WS Food
• A grampeadeira e a enchedora calculam as
regulagens para um arranque seguro de ambas
as máquinas
• Aumento simples da capacidade de produção de um
parâmetro – a rotação da grampeadeira é ajustada
automaticamente
• Comutação automática de programa

• Aumento de até 10 % da capacidade de
porcionamento graças à sincronização ótima da
enchedora a vácuo e da grampeadeira
• Fácil de operar e de ajustar os parâmetros do
produto para iniciar com segurança o processo
de produção
• Reduzido desgaste mecânico devido a ciclos de
porcionamento e grampeamento controlados em
sobreposição
• Baixo nível de ruído

SOLUÇÕES DIGITAIS

HPV

MSA

MACHINE SETUP ASSISTANT
Assistente para configuração simples com
recomendação das peças de formato

HANDTMANN PRODUCT VISUALIZATION
Visualização digital do produto para implementação
simplificada de produtos moldados criativos
Com os nossos sistemas de moldagem, são oferecidas
possibilidades quase ilimitadas para diferenciação de
produtos através de produtos de tendência inovadores. Pela
visualização da forma do produto no comando da máquina,
a regulagem dos produtos se torna uma brincadeira de
criança.

O Machine Setup Assistant (MSA) gera automaticamente uma
sugestão para o equipamento e configuração de parâmetros
das máquinas, baseada nas indicações do produto, tais como
o peso, comprimento, tipo de tripa etc. Assim, os operadores
novos ou inexperientes são otimamente suportados pelo
comando da máquina.

• Representação esquemática da forma do produto
• Cálculo automático dos parâmetros
• Sugestão para o equipamento da máquina
• Transmissão de valores adquiridos por
experiência para a configuração ideal da máquina

• Assistance des nouveaux opérateurs pour un

no comando da enchedora a vácuo com base nos

démarrage en toute sécurité de la machine

parâmetros configurados

• Soutien de l’opérateur lors du changement

• Cálculo automático de parâmetros do processo

d’équipement de la machine
• Reproductibilité de normes de qualité élevées des
produits grâce à des paramétrages produits
constants et un équipement approprié des machines
• Enregistrement des consommables pour chaque
article comme les clips et les boyaux

HFM

HMF

HANDTMANN MONITORING FUNCTION
Monitoramento automático dos parâmetros
para evitar produção com defeito

MÓDULO DE FUNÇÕES HANDTMANN
Capacidade escalonável e ativação de
funções do software

Muitas vezes, as produçãos com defeito são reconhecidas
somente depois da produção do produto. Pelo deslocamento
temporal entre o processo de enchimento e o controle da
qualidade, resulta, em certas circunstâncias, um grande
volume de refugos que é correspondentemente caro. A
Handtmann Monitoring Function (HMF) sinaliza já durante a
produção se algum parâmetro estiver fora da faixa permitida.
Assim você otimiza a sua rentabilidade.

O Módulo de Funções da Handtmann (HFM) torna isso
possível: se necessário, uma variedade de funções de
software pode ser integrada posteriormente de modo fácil.
E o mais importante: em modelos escalonáveis VF 800, a
capacidade de enchimento pode aumentar proporcionalmente
às suas exigências – o conceito patenteado da máquina de
enchimento escalonável garante a você a capacidade de
adaptação máxima e consideráveis vantagens de custos.

• Definição de limites superiores e inferiores
para diversos parâmetros, por exemplo, vácuo,
temperatura do produto de enchimento, pressão
e outros parâmetros
• Parada automática da máquina, caso eventuais
valores se situem acima ou abaixo do especificado

• Visualização direta da forma do produto
no comando
• Regulagem simples também de produtos
complexos

• Ativação de funções de software (p. ex.,regulagem
do vácuo de 0 a 100 %; regulagem da pressão,
interface WS-Food, interface IFC etc.)
• Um equipamento posterior é fácil de ser integrado
• É possível um aumento de rendimento em
determinados tipos de máquinas
• Ativação temporária de funções e de capacidade
para fins de testes e experimentos

• Prévention et réduction des erreurs de production
• En combinaison avec l’envoi automatique de
notifications HMC à un groupe défini de personnes

• Flexibilidade máxima através da ativação individual
de funções de software necessárias
• Máquinas escalonáveis asseguram a capacidade de
adaptação máxima
• O aumento posterior da capacidade de enchimento
possibilita grandes vantagens de custos, comparado
à aquisição de uma máquina nova

Reservado o direito a alterações técnicas.
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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.com

