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EMBALADORA DE FRANGOS
INTEIROS - EVF 850 / EVF 4000
Cód. FINAME - 3170949
Características
O equipamento foi desenvolvido para embalar aves inteiras,
é totalmente automatizado e utiliza componentes de última
geração, o que garante a padronização no processo. Os
acionamentos mecânicos são feitos por meio de atuadores
pneumáticos e motoredutores controlados por um CLP.
As configurações, leitura de falhas e relatórios podem ser
alterados e visualizados através da IHM. Todos os sensores
possuem grau de proteção IP69K. Possui magazine duplo
com capacidade de 500 embalagens divididas entre dois
compartimentos, não havendo necessidade de parada no
processo para reabastecimento.
• Automação Rockwell
• Pneumática Festo
• Comunicação Ethernet IP
• IHM Interativa
• Motoredutores SEW
• Componentes elétricos Banner/Turck
• Sistema de regulagem de altura da mesa através da IHM
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Peso

EVF 850

3050

1995

1065

1560

1220

2350

810

EVF 4000

3254

2254

1065

1746

1297

2536

925

Dimensões expressas em milímetros (mm)
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PATENTE
REQUERIDA

95%

1/4

Eficiência
garantida

1 operador para
até 4 máquinas

Fácil limpeza e
manutenção

Alimentação automática, não
necessita de mão de obra para
abastecimento de frangos

Quadro comparativo
Capacidade/hora
Faixa de peso

EVF-850

EVF-4000 - Fita

EVF-4000 - Grampo

930

800

800

700 a 1.600g

1.610 a 3.800g

1.610 a 3.800g

Pressão de operação
Pressão de vácuo
Vazão de vácuo
Tensão comando
Tensão alimentação
Potência
Vazão de ar comprimido

7-8 Bar
300 (mbar)

320 (mbar)

350 m³/hora

380 m³/hora
24 VCC
380 V
4,5 KW
35 m³/hora
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EMBALADORA DE PARTES - IQF
Características
•

Equipamento rotativo desenvolvido para embalar cortes de frango congelados individualmente em embalagens
com zíper (abre fácil) ou embalagem formada

•

Embala cortes na faixa de peso de 800g, 1Kg, 2Kg e 3Kg

•

Sistema com magazine para 200 embalagens ou esteira alimentadora de embalagens

•

Equipamento pode ser acoplado direto na balança multicabeçote, rosca transportadora, esteiras, dosadores

•

Operação simples com parametrização de todas as funções

•

Baixo desperdício de embalagem

95%

1200

Eficiência
garantida

Produção superior a
1.200 pacotes/hora
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P/H

ABASTECEDOR DE
GAIOLAS DE EMBUTIDOS
Características
•

Equipamento desenvolvido para carregar gaiolas de embutidos que utilizam carrinhos com varas para cozimento

•

Dispõe de um sistema programável e automatizado que realiza a contagem e acúmulo de varas em sua primeira
etapa e um braço mecânico realiza o transporte das mesmas até o carrinho de cozimento

•

Permite que as varas sejam dispostas conforme a necessidade de cada produto, sem que o operador seja
submetido a movimentação de varas carregadas e de alto peso

3

C/M
3 ciclos por
minuto
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BALANÇA CLASSIFICADORA
AÉREA DE FRANGOS
Características
•

Equipamento desenvolvido para realizar a pesagem precisa de frangos inteiros

•

Possui sistema de pesagem que elimina o uso de correntes para elevar e soltar os ganchos, aumentando a
precisão na hora de pesar

•

Capacidade de 12.000 frangos/hora e balança com 18 módulos, garantindo precisão de 10g

10g
Precisão
de 10g
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DOSADOR DE
PEITO DE FRANGO
Características
•

Equipamento utilizado para dosar peito de frango com osso na filetadora de peito

•

Sistema de dosagem controlado pelo operador através do pedal de acionamento

•

Evita acúmulo de peito na calha de posicionamento, facilitando o operador posicionar o peito nos
módulos de desossa
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MÁQUINA DE
ENCAIXOTAMENTO
Características
•

Equipamento utilizado para encaixotar pacotes

•

Encaixotamento totalmente automático, eliminando o contato do
operador e reduzindo riscos de doenças ocupacionais nesta atividade

•

Interface de fácil utilização e operação simples

•

Estrutura em monobloco de fácil instalação

16 caixas
por minuto

Modelo com alimentador
automático de caixas tipo
corte e vinco

Modelo com formadora
de caixas tipo maleta
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16
C/M

VERIFICADORA DE PESO

Características
•

Equipamento para apontamento automático da produção

•

Sistema com programação de tolerância de peso, caso a caixa não atenda aos parâmetros, há a separação

•

Garantia de peso final dos produtos

•

Interface de fácil utilização e operação simples

10g

30
C/M

Precisão
de 10g

Capacidade de 30
caixas por minuto

9

1

Detector de metais

2

elevador com dosador

3

elevador com silo e válvula eclusa

1

2

3
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1

seladora

2

fracionador de blocos congelados

3

esteiras

1

2

3
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(49) 3536.0159 | (49) 3536.0642
vendas@farenzena.com.br

Rua Castro Alves, 165, Bairro do Salto
Salto Veloso - SC | CEP: 89.595-000

