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Vista em Perspectiva
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Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 316L

Aumentar o sabor / Melhorar a textura / Adição de sabores / Aumento do peso do produto

Maior produtividade e performance em relação às restantes máquinas no mercado /
Tecnologia de Injeção por Spray, que garante melhor distribuição e homogeneização da salmoura injectada no 
produto / Redução do tempo de massagem do produto / 
A grande versatilidade da máquina permite trabalhar com diferentes tipos de produto como: com osso ou sem 
osso, carne de vaca, carne de porco, borrego, pássaros e até diferentes peixes e moluscos cefalópodes / 
O injector pode trabalhar com diferentes pressões de injeção que vão de 2Bar até 8Bar, dependendo da agulha,
do produto e do volume a ser injectado / A potência é provida de um braço hidráulico, criado especificamente /
As injectoras de alta pressão têm uma interface homem-máquina, sensível e policromática, que permite realizar 
qualquer mudança em tempo real, tal como campos do cinto, velocidade global da máquina que monitoriza a 
pressão de injeção, control opcional e desvio padrão /
Lembrete periódico que permite planear adequadamente e sustentadamente a manutenção / 
Em caso de falha do sensor, existe um modo auto-diagnóstico, que nos permite identificar o erro rapidamente /
Em caso de não identificação do problema, existe uma conexão remota que permite receber assistência em 
qualquer parte do mundo / 
Programa de limpeza que garante que no fim da operação não se encontrará produto ou salmoura nas agulhas 
da injectora / Injectora desenhada para fácil limpeza e com elementos removíveis / 
Sistema de monitorização que garante que não há ar na salmoura. Isto permite controlo sobre o produto final /
A recolha do excesso de salmoura para a injecção é filtrado duas vezes /

1 Torre de injeção / 1 Torre de injeção + Amaciador de carne
2 Torres de injeção/ 2 Torres de injeção + Amaciador de carne
Cada torre de injeção pode ter 30, 50, 100, 200 ou 300 agulhas com 420,700,1400,2800 ou 4200 pontos de 
injeção /
Cada torre de injeção com amaciador de carne pode ter o número de facas que se acordar /
Opções:
Controlo do desvio padrão na injeção /
Conexão à base de dados para controlo em tempo real e registo da produção /
Tanque colector arrefecido para salmoura / 
Gancho auxiliar para carregamento do produto a ser injectado / 
Carga de salmoura automática conectada a um depósito de preparação da mesma /
Ecrã de controlo de pressão de injeção / Deteção de agulhas obstruídas

INJECTORAS DE ALTA PRESSÃO



Tanque para Salmoura
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Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 316L

Mistura e armazenamento da salmoura

Ciclos de tempo curtos em termos de mistura da salmoura aproveitando elementos de alta potência, tais como,
a bomba principal existente em todos os modelos de tanque /
Exibe a temperatura em tempo-real da salmoura a preparar ou a guardar /
Cada tanque ou acumulador responde às necessidades reais de cada cliente, de cada produto e da cada vez, 
porque os tanques são projectados de acordo com as informações dadas pelo cliente e as suas necessidades /

A principal definição do tanque para salmoura é determinada pelo volume do produto que se deseja preparar.
Que pode ser:
200, 500, 1000, 1500, 2000 ou 2500 Litros

TANQUE PARA SALMOURA



Sem Imagem Disponível
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Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 316L

Drenagem

Desenhado para recolher o excesso de salmoura após injeção. 
O tambor de drenagem assegura uma optimização dos custos em termos de re-utilização da 
salmoura não absorvida pela carne, e/ou um produto final melhor injectado no caso de ser 
embalado directamente após injeção.
Mede entre 1.5m a 4m /

Todos os modelos contam com velocidade variável, o que os torna versáteis no que toca a resultados ideais 
para os diferentes tipos de carne / 
Recolha de salmoura é enviada automaticamente para o depósito de alimentação de salmoura da injectora

TAMBORES DE DRENAGEM



Vista em Perspectiva
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Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 316L

Deixar a carne tenra

Diferentes tipos de amaciador de carne, para melhor absorção e textura da carne /
Design de faca, que rasga e penetra (penetração adaptável) diferentes tipos de carne /
Regulamentos da máquina que permitem um rasgar simples ou agressivo /
2 eixos: Amaciador clássico composto por 2 eixos de transmissão com lâminas opostas. Este pode ser vertical,
ligado à saída da injectora de entrada carne por gravidade. Ou horizontal, com uma pequena fita de entrada e 
uma de saída, deixando o produto ao mesmo nível de entrada/saída /
4 eixos: Amaciador desenhado e desenvolvido para conseguir um tempo de ciclo reduzido com trabalhos que 
requerem um segundo passo de amaciamento (2 eixos) / 
O amaciador de 4 eixos é igual ao de 2 eixos, tanto pode ser vertical como horizontal /
Ambos têm múltiplas opções de configuração no momento em que se compra a máquina:
velocidade variável, eixos pneumáticos de compensação, rolos de pressão variável e regulação automática dos 
rolos / 
Cómoda, fácil e rápida limpeza / Mínima manutenção e desmontagem fácil se necessário /
Cumpre todas as normas de segurança de maquinaria e certificados de materiais inoxidáveis utilizados /

2 eixos ou 4 eixos

AMACIADOR DE CARNE
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