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O ORIGINAL PARA UM NOVO TEMPO 
Handtmann Maschinenfabrik

HANDTMANN MASCHINENFABRIK 
EMPRESA. PRODUTOS. SERVIÇO.
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O MELHOR SÓ É POSSÍVEL COM O MELHOR  
Beneficie-se da nossa liderança em tecnologia 

O nosso objetivo é garantir o melhor resultado possível em cada máquina da 
Handtmann. As nossas máquinas tornam isso possível através da combinação 
perfeita entre capacidade de desempenho acima da média, confiabilidade e 
durabilidade: três fatores decisivos que garantem máxima produtividade e 
eficiência na difícil utilização quotidiana. 

← 
A nossa estreita ligação com os usuários 
é muito importante. Na prática, as 
exigências diárias são um impulso para 
soluções em função das necessidades. 
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Desde a fundação da empresa em 1954 a Handtmann evoluiu muito e continuou a desenvolver de forma responsável a tecnologia 
nas áreas de enchedoras a vácuo e sistemas de porcionamento para a indústria de produtos alimentícios: desde os dispositivos 
de enchimento operados manualmente até as soluções automatizadas de alta tecnologia. E assim desde as salsichas embutidas 
manualmente até os produtos de conveniência. Desde a tripa natural até o revestimento de alginato. Desde os clássicos balcões 
de enchidos até os produtos inovadores de leite, pastelaria, doces, soja e outras massas pastosas. De líder de inovação a líder de 
mercado.  

MARCOS E GRANDES PROGRESSOS 
Somos pioneiros com uma paixão desde 1954 

*Fonte conteúdos gráficos: FAOSTAT Food Balance Sheets e United Nations, Department of Economic and Social Affairs, esa.un.org

← 
O que ainda gostaríamos de fazer: 
converter as conversas com clientes 
em soluções confiáveis e inovadora.

A Handtmann é hoje o resultado do espírito pioneiro e de descoberta 
aliados ao realismo germânico da Suábia, à abertura de espírito e à 
capacidade visionária sustentável.

hoje

2,53  
bilhões

20 
quilograma

120 m2
 3 

colaboradores

7,35  
bilhões

45  
quilograma

30.000 m2
  600  

colaboradores

POPULAÇÃO MUNDIAL*
CONSUMO PER CAPITA DE 
CARNE EM TODO O MUNDO*

ÁREA DE PRODUÇÃO
COLABORADORES 
HANDTMANN

1954
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SISTEMAS DE DOSAMENTO
SISTEMAS 
DE FORMAÇÃO

SISTEMAS CONPRO

SISTEMAS AL

Rentabilidade 
Defendemos a tecnologia de ponta. Soluções de produção altamente 
eficientes e econômicas de alto desempenho com baixo custo. 
 
Porcionamento com pesos exatos 
A excelente precisão de porcionamento está intimamente ligada ao nome 
Handtmann. Esta é a chave para a redução significativa de custos e a 
utilização sustentável de recursos. 
 
Qualidade
Qualidade indiscutível – a Handtmann é conhecida por isso. Somente a 
melhor qualidade da máquina garante a melhor qualidade do produto. 
Oferecemos soluções com durabilidade máxima graças aos componentes 
duráveis e de elevada qualidade. O elevado valor da sua máquina 
Handtmann é também garantido por mais anos.
 
Flexibilidade
As soluções Handtmann permitem máxima variabilidade e oferecem a 
possibilidade de utilização flexível, satisfazendo assim as novas exigências 
do mercado. Para carne, produtos de pastelaria, produtos láteos, peixe, 
produtos de conveniência e outras aplicações. 
 
Higiene
Os autocontroles da higiene são importantes. Ainda mais importante é 
excluir possíveis incidentes de higiene desde o início. Handtmann Hygienic 
Design oferece as melhores condições para a segurança em produtos 
alimentícios no mais alto nível.

Mudar hábitos de 
consumo 

Crescente demanda de produtos 
de conveniência e produtos de 

vanguarda

Pressão de inovação vs. 
pressão de custos  

Inovações de produto ou produção 
única de baixo custo?

Paixão pela qualidade   
do consumidor com enfoque crítico 

nos preços 

Forte concorrência  
de quota de mercado pela 

globalização

SOBERANOS EM TODAS AS SITUAÇÕES  
As nossas máquinas

SISTEMAS DE PORCIONAMENTO

AUTOMAÇÃO

CONHECEMOS OS SEUS 
DESAFIOS  
Temos a solução adequada com os nossos sistemas 
altamente eficientes e flexíveis 
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MUITO E MUITO MAIS  
Produza alimentos populares do tipo mais moderno

Automatização, flexibilidade, exatidão de porcionamento 
e máxima variabilidade em todas as etapas do processo: 
as nossas soluções oferecem essas vantagens – 
com muita flexibilidade para as solicitações dos clientes 
e novas exigências do mercado.  
 
Enchimento, porcionamento, picagem, divisão, doseamento, coextrusão, 
enformação, agrupamento e automatização são as competências 
principais da Handtmann.A enchedora a vácuo é assim o coração 
dos sistemas e soluções de linha inteligentes, controlados de forma 
altamente eficiente. O nosso comando do monitor baseado em 
Windows oferece ao usuário a possibilidade de comando centralizado e 
monitoramento de todas as funcionalidades. 
 

Carne e salsicha

Produtos de pastelaria

Produtos lácteos

Peixe

Alimentos para animais

Doces

Produtos de conveniência

Enchimento e porcionamento

Picagem

Torcimento

Doseamento

Enformação

Coextrusão

Automatização

Manuseio de produtos… e muito mais…

Um produto perfeito com excelente aparência é o que você e os seus clientes desejam. 
Mesmo nos menores detalhes, você pode contar com os nossos sistemas de elevada 
qualidade. 
↓

→ 
Em cada área de aplicação 
encontrará na Handtmann 

sistemas e soluções 
inteligentes para automação 

e manuseio do produto.
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HCU é a mais moderna rede de produção. 
Uma ferramenta única para o controle, 
monitoramento e otimização da sua produção. 
A direção e a gestão de produção é aliviada 
da pressão de custos, garantindo a qualidade, 
com elevada dinâmica e complexidade.
 
 

A nossa solução de software HCU (Handtmann Communication 
Unit) que interliga as linhas de enchimento com o instrumento 
de comando inteligente auxilia a gestão de produção na 
documentação análise e organização da secção de enchimento. 
Planejamento, controle e monitoramento centralizado da 
produção com um simples clique no computador no local de 
trabalho. 

COM FUTURO INCORPORADO 
Para nós a indústria 4.0 é HCU

LADO A LADO COM VOCÊ  
Redes e diálogo em todo o mundo

Os hábitos atuais de consumo são mais 
diversificados do que nunca e estão em rápidas 
mudanças e em direções opostas. 
 
Uma tendência busca produtos de elevada qualidade, outra 
busca produtos mais baratos. O novo estilo de vida e as 
filosofias de alimentação influenciam os hábitos de consumo 
assim como o crescimento da população mundial. Aqui o 
diálogo e as redes são necessários para oferecer soluções 
adequadas. Para cada necessidade a Handtmann oferece 
desde a tecnologia de enchimento a vácuo, passando pelo 
porcionamento de diversos produtos até as complexas linhas 
de processo de porções individuais embaladas.  Para você e 
para os seus clientes somos um parceiro, companheiro e guia. 
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→  
Infinitas possibilidades: 

interação entre máquina, produto 
e exigência de produção individual. 

Estamos ao seu lado como parceiro.

Formações 
Os nossos conhecimentos para você. Na engenharia 
mecânica e na tecnologia de aplicação. 

Fornecimento de peças de reposição 
O mais moderno centro de logística 24 horas por dia
e em todo o mundo. 

Demonstrações e testes de produtos 
Máquinas mais modernas e soluções completas de sistema. 
Sempre prontos para você e para os seus testes de produtos. 

Serviço completo
Tecnologia inovadora e diversas possibilidades de aplicação 
levantam muitas questões. A nossa resposta para isso: Serviço. 

Atendimento ao cliente 
A nível mundial. A qualquer momento. Competente. 
Com modernos conceitos de manutenção. 

Financiamento
A Handtmann financia o seu investimento de forma 
simples e rentável. 

Máquinas de alta tecnologia, processos de automação, ideias de produtos e 
fórmulas, pressão de custos e de investimento… as exigências que lhe são 
impostas são complexas. A nossa resposta para isso: Serviço Handtmann! 
Para nós o serviço é um pacote abrangente de itens: aconselhamento 
detalhado, cálculos de amortização, suporte técnico, assistência ao cliente 
e treinamento, bem como financiamento, seminários especializados e, 
claro, o fórum de clientes Handtmann. 
 
FORUM I e FORUM II 
Em uma área com mais de 3.000 m2 apresentamos todas as funcionalidades de uma fábrica de 
carne, de cozimento e de alimentos com equipamentos de última geração. As salas de conferência 
representativas e salas de treinamento com tecnologia de mídia moderna convidam para o 
diálogo. O centro de tecnologia com 6 salas de produção representa todo o processo de produção. 
Aqui você tem a possibilidade de testar conosco as suas versões do produto. Aqui nós alcançamos 
consigo as melhores soluções possíveis e garantimos máxima segurança no seu investimento em 
termos de processo e custos. 

ESTAMOS ONDE QUER QUE 
VOCÊ ESTEJA  
O nosso serviço completo para o seu sucesso
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Identificar desafios futuros e desenvolver 
soluções de vanguarda com técnicas visionárias – 
é assim que entendemos a inovação.

Para nós, como empresa familiar, o uso 
cuidadoso e econômico dos recursos é 
a motivação principal rumo ao sucesso 
econômico. Satisfazemos isso com as 
nossas plataformas de sistemas modulares, 
energeticamente eficientes, extremamente 
duráveis, que permitem uma produção de 
alimentos sustentável e ambientalmente 
amigável. 
 
Ao mesmo tempo, focamos em tecnologias visionárias 
que acompanham as mudanças do mercado e portanto, 
os desafios associados ao sucesso dos nossos clientes. 
O objetivo dos nossas pesquisas reside em produtos de 
excelente qualidade, orientados para o cliente que criam 
valor agregado. 
 
Além disso, mantemos um estreito diálogo com os usuários 
em todo o mundo. Os requisitos e desejos dos gerentes, 
gerentes de produção, responsáveis pela tecnologia e 
pela qualidade, bem como os operadores de máquinas são 
continuamente reconhecidos por nós. Porque estes são 
muitas vezes o impulso para inovações de produtos e novas 
soluções de aplicação. Resumindo: caminhamos lado a lado 
com os nossos clientes e os apoiamos em seu caminho como 
parceiro dedicado, experiente e conselheiro. Somos o seu 
companheiro e orientadores de viagem. 

VISÃO E RESPONSABILIDADE 
Soluções para economia de recursos com valor agregado 



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.de70
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