




musi wykonywać żadnej dodatkowej pracy.
Opatentowany napęd Duo Drive, w skład którego wchodzi niezależny napęd krzywki podają-
cej w leju i ślimakowej pompy farszu, będący u Vemaga standardem we wszystkich nadziewar-
kach serii E, umożliwia optymalne dopasowanie i przekazanie niezbędnej ilości farszu z leja do 
ślimaków, aby zagwarantować najlepszą jakość produktu przy wysokiej wydajności pracy pom-
py farszu.
Napęd ten jest zaletą w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań tego typu maszyn, w których 
aby taki efekt osiągnąć, niezbędne jest zastosowanie w leju dodatkowego ślimaka doprowadza-
jącego. Ślimak ten musi być każdorazowo wyjmowany do mycia, co zwiększa nakład pracy przy 
montażu i demontażu. Niestaranność w tym zakresie skutkuje złą higieną. U Vemaga wszystko 
można wyjąć bez dodatkowych narzędzi i demontażu innych części, co stwarza jednocześnie do-
bre warunki higieniczne i jest łatwe w obsłudze.
Wyposażenie nadziewarki w system TOTAL VACUUM umożliwia podawanie produktu do na-
dziewarki w sposób ciągły i w ten sposób proces nadziewania odbywa się w trybie nieprzerwa-
nym, co czyni system bardziej ekonomicznym oraz bardziej przyjaznym dla obsługi. W wielu 
przedsiębiorstwach koszty zużycia energii szacowane są nie według faktycznego zużycia, ale rów-
nież według momentów najwyższego poboru, ponieważ dostawcy energii muszą utrzymywać re-
zerwy na pokrycie największych poborów. W porównaniu do podstawowego obciążenia, rezer-
wy są proporcjonalnie dużo droższe, za co dostawca pobiera wyższe opłaty.

Osprzęt dodatkowy umożliwia różne zastosowania
W systemie TOTAL VACUUM mogą pracować wszystkie standardowe nadziewarki serii HPE.
Bazą ich doboru jest potrzebna siła i wydajność przy ich zastosowaniu. W większości zastoso-
wań wymagane są jednak wydajności, którym sprostają nadziewarki HP 20 E lub HP 30 E. Sys-
tem można indywidualnie dopasować do różnych produktów i zadań, gdyż elementy podawcze 
łatwo dają się zmienić. Również w tym wypadku odczuwalne są korzyści płynące z techniki ele-
mentów podających, gdyż ślimaki może wymienić nawet niewykwalifikowany pracownik, bez 
używania specjalnych narzędzi w czasie krótszym niż pięć minut.
Wylot każdej nadziewarki wyposażony jest, w zależności od produktu, w uchwyt leja o średnicy 
80 mm do kiełbas parzonych lub surowych bądź o średnicy 100 mm dla produktów gotowanych 
z większych mięśni. Wyposażenie to wg życzeń można dopasować do produkcji w danym zakła-
dzie. Przy nakładzie czasu poniżej jednej minuty można zmienić zastosowanie maszyny. Różne 
uchwyty lejków zapewniają połączenie z wszystkimi przystawkami firmy Vemag i klipsownica-
mi uznanych producentów światowych, co zapewnia użytkownikowi szeroki wybór urządzeń.
Niezwykle bogate rozbudowanie zastosowania systemu daje jego połączenie z przystawką wilkują-
cą podczas nadziewania i porcjowania. Połączenie tych dwóch technologii przynosi wiele korzyści, 
szczególnie przy produkcji wędlin surowych, co znacznie poprawia wygląd produktu, podobnie jak 
przy użyciu tańszych surowców, np. z większym udziałem tłuszczu. Zdjęcie nr 2 przedstawia porów-
nanie dwóch kiełbas surowych o podobnych recepturach, z których jedna została wyprodukowana 
tradycyjnie, druga w systemie TOTAL VACUUM, z podłączoną przystawką wilkującą. Szczegól-
nie widoczna jest lepsza barwa produktu, dzięki większemu udziałowi próżni w procesie produkcji.

Komputer przejmuje sterowanie
Wszystkie ustawienia systemu można zmieniać poprzez intuicyjną obsługę symboli na wyświe-




