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Przyspieszenie
Bezpieczeństwo żywności
Witamy w drugim numerze czasopisma Meyn World w 2018 roku. Jest to wydawnictwo
prezentujące treści, które uważamy za istotne w branży drobiarskiej.
Ubój i obróbka drobiu to branża, która bezustannie się
rozwija. Należy zwrócić uwagę na dwa konkretne aspekty.
Patrząc na 50 największych na świecie zakładów drobiarskich, można zauważyć, że obrabiają oni co najmniej
3,5 miliona ptaków tygodniowo. Takie ilości powodują,
że wymagana jest większa prędkość linii. Jednocześnie
obserwujemy wzrost świadomości konsumenckiej, która
prowadzi do wiedzy o tym, co jemy i skąd to pochodzi.
Konsumenci poszukują bezpiecznej i zdrowej żywności.
Meyn ma ekscytujące wiadomości dla tych, których interesuje zarówno zwiększenie prędkości linii, jak i bezpieczeństwo żywności.

Firma Meyn przeprowadziła modernizację wszystkich urządzeń do pracy
z prędkością 15 000 szt./godz. z
pełną integracją linii dzielenia z linią
filetowania.
Zwiększenie prędkości linii to jedno, poprawa bezpieczeństwa żywności to drugie. Firma Meyn uruchomiła kilka
programów, aby zwiększyć bezpieczeństwo żywności.
Stekownica Meyn M3.0 i maszyna otwierająca Meyn M3.0
zostały przeprojektowane z myślą o bezpieczeństwie
żywności jako kluczowej sile napędowej innowacji. Inne
innowacje to pasteryzator Meyn i detektor kości Meyn,

które mają zostać wprowadzone na rynek pod koniec
bieżącego roku. Co więcej, niedawno wprowadzony system automatycznej selekcji łapek jest kluczową innowacją
w maksymalizacji bezpieczeństwa żywności.
Innym rozwiązaniem, które pomaga w osiąganiu dużych
prędkości linii i bezpieczeństwa żywności, jest nasz pakiet
oprogramowania. Meyn Connect M1.1 dopasowuje zlecenia do informacji o stadzie i umożliwia monitorowanie
procesów w czasie rzeczywistym oraz skonsolidowane
raportowanie. Dzięki temu można zarządzać procesem i
optymalizować go tam, gdzie jest to konieczne.
Dziękujemy Państwu, naszym Klientom, za dzielenie się
kompleksową wiedzą i za współpracę w celu ciągłego
doskonalenia naszych rozwiązań. Mam nadzieję, że czytelnicy z radością sięgną po najnowszy numer Meyn World,
a w imieniu wszystkich pracowników naszej firmy życzę
sukcesów biznesowych i zapraszam na nasze stoisko
podczas targów VIV Europe, które odbędą się w Utrechcie
(Holandia) w dniach 20-22 czerwca 2018 roku.
Z pozdrowieniami
Robbert Birkhoff, dyrektor ds. sprzedaży i projektów
Meyn Food Processing Technology B.V.
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PRZEDE
WSZYSTKIM
BEZPIECZEŃSTWO
ŻYWNOŚCI
Produkty drobiowe są bardzo zdrowym i bardzo zrównoważonym źródłem pożywienia dla rosnącej
populacji świata. Bezpieczeństwo żywności jest jednak jednym z głównych wyzwań w przemyśle
drobiarskim. Wszyscy pamiętają wielkie nagłówki gazet na temat bakterii Salmonella i Campylobacter w kurczakach.

Zanieczyszczenie biologiczne
Bakterie są małymi organizmami
o wielkości od 1 do 4 mikronów,
zdolnymi do namnażania się poprzez dzielenie. Czas namnażania
zależy od okoliczności (temperatura, tlen, woda, kwasowość,
składniki odżywcze). Okoliczności
mogą być idealne dla jednego
typu, ale śmiertelne dla innego.
W idealnych warunkach rozpad
na 2 komórki zajmuje tylko 20
minut. Tak więc liczba bakterii
może wzrosnąć z 1 do 2 po 20
minutach, do 4 po 40 minutach i
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do 8 po 60 minutach. Jeśli liczba
podwaja się co 20 minut, w ciągu
12 godzin liczba ta wyniesie
68 000 000 000. Na szczęście
rozwój bakterii jest ograniczany
i hamowany przez brak pożywienia i nadmiar odpadów. Istnieją
tysiące różnych rodzajów bakterii,
z których wszystkie mają własne
charakterystyczne wymagania i
słabe strony. Bakterie Salmonella
i Campylobacter są najbardziej
niebezpiecznymi bakteriami dla
przemysłu drobiarskiego.

Encyklopedia bezpieczeństwa żywności
(E.F.S., ISBN-13: 978-0123786128)
podaje kilka definicji:
Bezpieczeństwo żywności jest zdefiniowane w następujący sposób:
„Zapewnienie, że środek spożywczy nie
wyrządzi krzywdy konsumentowi, jeżeli
zostanie przygotowany i/lub spożyty zgodnie ze swoim przeznaczeniem”. Żywność
może być szkodliwa dla konsumenta, jeżeli
zawiera zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenia definiuje się jako:
„Wszelkie środki biologiczne, chemiczne lub
fizyczne, niedodawane celowo do żywności,
które są obecne w żywności w wyniku jej
produkcji, wytwarzania, przetwarzania,
przygotowywania, transportu lub
przechowywania”.

Ferma
Jednodniowe pisklęta mają zazwyczaj wynik
ujemny dla Salmonelli i Campylobacter. Stado
może zostać zarażone np. przez mysz (lub nawet
muchę), która przedostanie się do budynku.
Oba patogeny z łatwością rozwijają się w jelitach kurcząt, ale nie wywołują u ptaków chorób.
Patogeny rozmnażane w jelitach są wydalane,
a następnie zakażają inne ptaki. W przypadku
Campylobacter procent zakażonych ptaków może
pozostać na poziomie zera przez 4 tygodnie,
a następnie nagle wzrosnąć do 100% w ciągu
tygodnia.
W dniu uboju pasza musi zostać wycofana
we właściwym czasie: jeżeli czas wycofania
paszy jest zbyt krótki (mniej niż 8 godzin), jelita
mogą być pełne podczas uboju, co zwiększa
ryzyko skażenia biologicznego. Jeśli czas ten
jest dłuższy niż 12 godzin, jelita stają się coraz
słabsze, co zwiększa również ryzyko skażenia
biologicznego. Zbyt długi czas wycofania paszy
pogarsza dobrostan i zmniejsza uzysk drobiu.
Zakład drobiarski
Liczba bakterii zmniejsza się o 90% do 99%
podczas oparzania zanurzeniowego, ale znacznie
wzrasta podczas skubania. Na pozostałych
etapach procesu obróbki, np. podczas schładzania, nie następuje wzrost, a często spadek.
Oczywiście należy unikać zanieczyszczenia
odchodami i zanieczyszczeń krzyżowych.

Transport i magazynowanie
W temperaturach chłodniczych (<3°) Salmonella
i Campylobacter nie rozwijają się, więc ich liczba
utrzymuje się na stałym poziomie lub maleje.
Konsument
Bakterie patogenne, które przetrwały obróbkę,
transport i przechowywanie, zginą podczas
właściwego gotowania. W przypadku nieprawidłowego gotowania lub braku higieny w kuchni
niektóre bakterie będą nadal obecne w momencie
konsumpcji. Większość z nich zostanie zabita w
kwaśnym środowisku ludzkiego żołądka. Jeśli jednak wiele bakterii zostanie wchłoniętych, niektóre
mogą przeżyć w żołądku, dotrzeć do ludzkiego
jelita i zacząć się tam rozmnażać. Po 6-48 godzinach (czas inkubacji Salmonelli) konsument może
przez kilka dni cierpieć na salmonellozę (skurcze
brzucha, biegunkę i wymioty).
Czas inkubacji Campylobacter wynosi zazwyczaj
około 72 godzin; objawy kampylobakteriozy są
jeszcze gorsze niż objawy salmonellozy.
Ogniska salmonellozy i kampylobakteriozy mogą
prowadzić do szumnych nagłówków w gazetach,
wpływających na wizerunek drobiarstwa. Tak więc
wszyscy zainteresowani rozwojem branży uboju
i obróbki drobiu (jak Meyn) mają dobre powody
etyczne i ekonomiczne, aby dbać o bezpieczeństwo drobiowej żywności.
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Zanieczyszczenie chemiczne
Przykładami są substancje chemiczne takie jak
dioksyna i fipronil.

Zanieczyszczenie fizyczne
Obecność np. cząsteczek kości w filetach.
Szczególnie niebezpieczny jest obojczyk w filecie
z piersi, ponieważ ta kość może utkwić w gardle.

Dlatego wszystkie podmioty zainteresowane
naszą działalnością czują się współodpowiedzialne za poprawę bezpieczeństwa żywności w
celu ochrony zdrowia konsumentów i interesu
firmy. Można podjąć szereg środków w celu
zmniejszenia ryzyka zagrożenia związanego z
żywnością.

6

Ferma
Bezpieczeństwo biologiczne to definicja grupy
środków zapobiegawczych podejmowanych w
celu obniżenia lub wyeliminowania ryzyka związanego z przenoszeniem chorób zwierząt w ramach
przedsiębiorstwa i rozprzestrzenianiem się tych
chorób w innych przedsiębiorstwach. Typowymi
środkami są np. zakaz transportu drobiu w
przypadku ptasiej grypy, umieszczenie brodzików
do mycia butów przy wejściu do kurnika, obowiązkowe mycie rąk oraz noszenia na fermie czystej
odzieży i butów.

Zakład drobiarski
Higiena procesu uboju i obróbki jest zabezpieczona przez system zasad analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Jest to system
prewencyjny, który identyfikuje, ocenia i kontroluje
zagrożenia mające znaczenie dla bezpieczeństwa
żywności. System ten jest częściowo dostosowywany do potrzeb i powinien być skoncentrowany
na wszystkich istotnych zagrożeniach biologicznych, chemicznych lub fizycznych. Na przykład
niebezpieczeństwo związane z obecnością obojczyków w filecie zmniejsza się w dwóch krokach:
•
zminimalizowanie szansy pozostawienia
kości obojczyka podczas filetowania;
•
zwiększenie wykrywalności pozostałej kości
obojczyka przez promieniowanie rentgenowskie, a następnie jej usunięcia.

To właśnie tu firma Meyn wchodzi do gry, zmniejszając ryzyko biologiczne i fizyczne:

Meyn redukuje
zanieczyszczenia biologiczne.
Oparzalnik Jet stream
Lata temu firma Meyn przedstawiła następcę
oparzalnika Jacuzzi, czyli oparzalnik Jet stream.
•
Efekt mycia.
Zaletą oparzania przez zanurzenie jest to, że obfite
płukanie prowadzi do zmniejszenia liczby bakterii
Enterobacteriacaea i Campylobacter na tuszach o
90-99%.
•
Pasteryzacja.
Zaletą oparzania strumieniem Jet stream w
porównaniu z Jacuzzi jest fakt, że oparzalnik
może się sam wyparzać, po prostu poprzez
zwiększenie temperatury do poziomu pasteryzacji.
Fakt, że oparzalnik Jet stream nie wtryskuje
powietrza, przynosi dwie korzyści higieniczne:
•
Brak piany.
W oparzalniku Jacuzzi wtryskiwanie powietrza
do wody oparzającej zawierającej krew prowadzi
do tworzenia się piany, która jest doskonałym
środowiskiem dla wzrostu bakterii.
•
Brak systemu kanałów powietrznych.
Ta część oparzalnika Jacuzzi była najtrudniejsza
do oczyszczenia; system Jet stream nie wymaga kanału powietrznego, co znacznie ułatwia
czyszczenie. (Korzyści płynące z zastosowania
oparzalnika Jet stream to również oszczędność
wody i energii, ale nie są one związane z bezpieczeństwem żywności).

Bezpieczeństwo żywności
Okres trwałości - Zanieczyszczenie
Patogeny - Zawartość kości
Śledzenie

Wyparzanie pojemników na żywiec
Do końca tego roku firma Meyn planuje
uruchomienie systemu wyparzania pojemników
na żywiec, zanurzającego pojemniki w gorącej
wodzie, docierając w ten sposób do wszystkich
powierzchni pojemnika bez użycia jakichkolwiek
środków chemicznych.
Ulepszone kabiny do mycia w dziale patroszenia.
Po uboju bakterie są nadal luźno przytwierdzone
do skóry, więc ich liczba może być zmniejszona
przez płukanie. Firma Meyn zoptymalizowała
dotychczasowe etapy płukania (kabina do płukania patroszarki Meyn Maestro, IOW) przy użyciu
technologii Undine, znacznie poprawiając wydajność płukania. Firma Meyn opracowała również
dodatkowe stacje myjące do płukania ptaków w
dziale uboju i patroszenia, aby jeszcze bardziej
zmniejszyć liczbę bakterii.
Meyn redukuje zanieczyszczenia fizyczne. Obniża
zawartość kości po filetowaniu. Szeroko zakrojone
prace badawczo-rozwojowe zmniejszyły ryzyko
pozostawania cząstek kości w mięsie z piersi i
nóg tuż po filetowaniu.
Ulepszone wykorzystanie promieniowania
rentgenowskiego
Na koniec Meyn umożliwia branży drobiarskiej
wkroczenie w nową erę wykrywania kości poprzez
wprowadzenie nowego, najnowocześniejszego
systemu wykrywania kości za pomocą promieni
rentgenowskich, którego premiera spodziewana
jest w III kwartale 2018 roku.
Dalsze kroki Meyn
Wyraźnie widać, że firma Meyn poczyniła
znaczące kroki w kierunku poprawy bezpieczeństwa żywności. Meyn zdaje sobie również sprawę,
że należy podjąć dalsze działania. Kilka pomysłów
i projektów mających na celu dalszą poprawę bezpieczeństwa żywności jest w trakcie opracowywania i oczekuje się, że zostaną one przedstawione
w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
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Najlepszy system
do obsługi żywca,
jaki można kupić

Zakłady drobiarskie na całym świecie zwracają się do firmy Meyn z prośbą o znalezienie optymalnego
rozwiązania dla procesu transportu żywych ptaków. Meyn posiada najbardziej wszechstronny portfel
produktów, w tym najnowocześniejszą automatyczną przyczepę do załadunku/rozładunku i inne unikalne
rozwiązania. Nowy system szufladowy Meyn Grande jest obecnie najlepszy w swojej klasie i oferuje
najszybszy zwrot z inwestycji dla zakładów drobiarskich na całym świecie.
Meyn bierze pod uwagę różne wymagania w różnych częściach świata. Te wymagania zmieniają się gwałtownie z
powodu zmieniających się przepisów i wymagań klientów.
W Meyn specjalny zespół gromadzi globalne informacje
i współpracuje z zakładami drobiarskimi, naukowcami
i organizacjami pozarządowymi w celu wyciągnięcia
wniosków z ich doświadczeń. Obecnie głównym wyzwaniem w transporcie żywca drobiowego są: dobrostan
zwierząt i bezpieczeństwo biologiczne, a także wydajność
i niezawodność.
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Dobrostan zwierząt
Załadunek ptaków na fermie jest wykonywany ręcznie i/lub
automatycznie. Obie metody wymagają dobrze wyszkolonych pracowników i sprzętu, aby załadunek był bezpieczny i
sprawny. Ważne jest, aby otwór załadunkowy modułu transportowego był szeroki i otwarty, tak by ptaki mogły wejść do
środka bez uderzania w boki. Po załadowaniu przedziału i
przed zamknięciem kontrola końcowa sprawdza, czy ptaki
siedzą w pozycji pionowej.

W przypadku stosowania systemów z jednym dużym
przedziałem na każdym poziomie, ładowanie musi poczekać aż każdy poziom zostanie zapełniony i sprawdzony.
Dzięki dwóm dużym szufladom na każdym poziomie, tak
jak w module szufladowym Meyn Grande, załadunek jest
bardziej wydajny bez zagrożenia dla dobrostanu zwierząt.
Podczas gdy jedna szuflada jest sprawdzana i zamykana,
druga jest ładowana i odwrotnie.
Drób przewożony z fermy na linię produkcyjną jest podatny
na zagrożenia. Dlatego mikroklimat między ptakami ma
ogromne znaczenie dla ich dobrostanu i jakości produktów.
Współczesne brojlery wytwarzają dużo ciepła i wilgoci,
które należy usunąć z modułu transportowego, aby
zapobiec wzrostowi temperatury i wilgotności do poziomu
ryzyka. Jedynym sposobem na tę stresującą sytuację jest
poziomy przepływ powietrza przez moduły.

Wysokość ma podstawowe znaczenie; brojlery o masie
powyżej 1,8 kg wymagają wysokości 255 mm, aby
zapewniona była nad nimi wystarczająca wolna przestrzeń
do wentylacji. Zastosowanie mniejszych wysokości w
połączeniu z bokami z tworzywa sztucznego powoduje
stres wywołany wysokimi temperaturami, co ma kilka
negatywnych skutków dla jakości.
Poza zapewnieniem wysokości odpowiedniej do wentylacji
ważne jest, aby ptaki były równo podzielone na dostępnej
przestrzeni. Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu (UE1/2005)
duże moduły o powierzchni ładunkowej >80 ptaków w
jednym przedziale stwarzają ryzyko gromadzenia się
ptaków z jednej strony i duszenia ptaków znajdujących się
pośrodku.
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System szufladowy Meyn Grande bazuje na szufladach
o wysokości 255 mm, w których mieści się 35 ptaków
(2 kg żywej wagi). Szuflady Grande mają wystarczającą
wysokość i dobrze oddzielają ptaki w ciepłych warunkach,
utrzymując wokół nich komfortowy mikroklimat.
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System szufladowy Grande Meyn
Nowy system szufladowy Meyn Grande można dostosować do lokalnych (wymaganych) warunków, ale oczywista
konfiguracja jest następująca:
•
Rozładunek przyczep
•
Podawanie modułów przez platformę buforową
•
Desztaplarka
•
Wypychacz szuflad z wagą
•
Podwieszona platforma
•
Czyszczenie
•
Czyszczenie szuflad
•
Odkażanie szuflad
•
Mycie modułów
•
Załadunek przyczep
•
Jednostka dopychająca szuflady
•
Sztaplarka
•
Wydawanie modułów przez platformę buforową
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Przyspieszenie
Kiedy w 1988 r. wprowadzono pierwszy system szufladowy do obsługi żywych ptaków, wystarczył system obsługujący 250 szuflad na godzinę. Wraz z rosnącymi prędkościami linii i rozmiarem ptaków firma Meyn opracowała
system szufladowy dla prędkości do 750 klasycznych
szuflad (50 kg żywej wagi/szufladę) na godzinę.
Obecnie zamówienia dla prędkości linii do 15 000 szt./
godz. przy średniej wadze żywej wynoszącej 2,8 kg nie
stanowią już wyjątku.
Skoro dalsze zwiększanie wydajności systemu szufladowego jest praktycznie niemożliwe, a wady ręcznego i
automatycznego załadunku są trudne do wyeliminowania,
firma Meyn zdecydowała się na opracowanie zupełnie
nowego systemu: systemu szufladowego Grande.

Maksymalna predkosc linii (ptaki/godz.)
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System szufladowy Grande firmy Meyn może dostarczać
>600 szuflad (po 76 kg żywej wagi) na godzinę na linię
produkcyjną z modułów 4-poziomowych i jeszcze więcej
z modułów 5-poziomowych. Jest to więcej niż w jakimkolwiek innym systemie szufladowym.
Równie ważna jak przepustowość linii jest jej wydajność.
System, który może pracować z dużą prędkością, ale nie
przez cały czas, nie jest lepszy od takiego, który zapewnia
ciągła pracę w wysokim tempie. Kluczem jest wytrzymałość szuflad i ram. Jeśli są (i pozostają) one w dobrym
stanie, system będzie działał bez przestojów.
Konstrukcja szuflad i ram systemu szufladowego Meyn
Grande jest wyjątkowa, a swoje niezawodne działanie
zawdzięczają zastosowanym materiałom.
Bezpieczeństwo biologiczne
Przenoszenie patogenów z jednego miejsca w drugie
stanowi realne zagrożenie dla przemysłu drobiarskiego na
całym świecie. Aby zapobiec przenoszeniu się patogenów
z modułami żywych ptaków, stosuje się intensywne procedury czyszczenia, zanim opuszczą one zakład.
Uznaje się, że w większości krajów rośnie zapotrzebowanie na kontrole i ich intensywność. Rosnące koszty czyszczenia, gorącej wody i detergentów. Jednak aby uzyskać
optymalny efekt, potrzebne są bardziej drastyczne metody.
Jesienią 2017 roku firma Meyn badała działanie wyparza-

Jakość produktu

Bezpieczeństwo żywności
Okres trwałości - Zanieczyszczenie
Patogeny - Zawartość kości
Śledzenie

PRZED PASTERYZACJĄ

trwałość - wygląd produktu
Dokładność - wydajność

PO PASTERYZACJI

Przykładowa lokalizacja

jtk/g

Wartości dziennika

jtk/g

Wartości dziennika

S0

1200

3.08

<10

<1

S1

230

2.36

<10

<1

S2

4100

3.61

<10

<1

S3

1000

3.00

<10

<1

S4

900

2.95

<10

<1
Wyniki z 1 modułem

nia (pasteryzacji) w gorącej wodzie na 20 kompletnych
modułach do transportu żywca drobiowego.
Wypróbowano praktyczny i wykonalny sposób zrównoważenia temperatury i czasu do wyparzania całych
modułów transportowych i uzyskano bardzo pozytywne
wyniki. Na podstawie tych wyników firma Meyn ogłosiła,
że znajduje się w końcowej fazie opracowywania „systemu
wyparzania/pasteryzacji modułów do transportu żywca
drobiowego”.

System będzie miał budowę modułową, dla prędkości do
80 modułów na godzinę i będzie kompatybilny z systemem szufladowym Grande oraz z innymi systemami
Meyn.
Innowacja Meyn z pewnością przyniesie korzyści dla
bezpieczeństwa żywności.
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Tunezyjski lider
przemysłu drobiarskiego:

EL MAZRAA
Firma El Mazraa, tunezyjski lider w przemyśle drobiarskim, jest częścią holdingu Poulina
Group. Specjalizuje się w hodowli, uboju i obróbce drobiu a także w procesie wtórnym i
wprowadzaniu do obrotu drobiowych produktów konsumpcyjnych.. El Mazraa obrabia
30 milionów brojlerów i 4 miliony indyków rocznie.

Najnowsza technologia Meyn: System szufladowy Grande Meyn jest teraz zintegrowany z liniami produkcyjnymi El Mazraa.
El Mazraa posiada prawie 40% lokalnego
rynku obróbki indyków, 25% rynku
kurczaków i 20% jaj do konsumpcji. Firma
odnotowuje roczny obrót w wysokości
120 mln euro, zatrudnia bezpośrednio
1400 osób i posiada zakład drobiarski o
powierzchni 10 hektarów.
Podczas postępowania z żywymi ptakami
istnieje kilka czynników, które mogą mieć
wpływ na jakość brojlerów. Obróbka
wstępna, czyli postępowanie z brojlerami
w ciągu ostatnich 24 godzin przed ubojem,
jest ważnym etapem przygotowania do
obróbki mięsa. Na tym ostatnim etapie
cyklu zarządzania brojlerami stosowane
procedury (wycofanie paszy, łapanie,
transport, rozładunek i zawieszanie w
strzemionach) mogą mieć istotny wpływ
na dobrostan ptaków, uzysk i klasę obróbki, a tym samym na ogólną rentowność.
„Znaczna część ogólnej wydajności zakładu
drobiarskiego jest określana w fermie oraz
podczas transportu brojlerów do ubojni.
Przewoźnicy i zakłady drobiarskie muszą
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zapewnić ptakom optymalne warunki. W
tym zakresie najpierw określiliśmy wymagania i szukaliśmy idealnego rozwiązania
we współpracy z Meyn”, mówi Naoufel
Sassi, CEO El Mazraa.
Naoufel Sassi

Tunezyjski lider w uboju i obróbce drobiu
koncentruje się na dobrych warunkach
hodowli i działalności hodowlanej. „Ważne
jest, aby zapewnić podstawę dla dobrych
praktyk w zakresie zarządzania i dobrostanu, optymalnej jakości ptaków i zwrotu z
inwestycji w stado. Te dobre warunki prowadzą do tego, że drób nie jest stresowany,
a w konsekwencji ma lepszy smak i lepszą
jakość”, mówi Abdelwaheb Ben Ayed, CEO
Poulina Group Holding.

Abdelwaheb Ben Ayed

Największa ubojnia w
Afryce na powierzchni
10 ha
Działalność hodowlana została rozwinięta w celu zaspokojenia 80% potrzeb
ubojni w zakresie żywca. Pozostałe 20%
jest zlecane innym hodowcom drobiu na
podstawie rocznych umów na dostawy
sporządzanych według wykazu dokładnie
określonych warunków.

Firma Meyn stworzyła system transportu
żywca, który spełnia wymagania rynku w
zakresie dobrostanu zwierząt i utrzymuje
wysoką jakość produktów od fermy po
ubój. El Mazraa uważa, że system szufladowy Grande Meyn, będący najnowszym
systemem Meyn do transportu żywca, jest
kluczowym elementem świadomej obsługi
drobiu. Na fermie drób jest bezpiecznie
ładowany do otwartego modułu, a następnie transportowany do zakładu w dużych
szufladach, które umożliwiają ptakom wygodne siedzenie z podniesionymi głowami.
Poza dobrostanem zwierząt, jakością
produktów i niezawodnością systemu,
kolejną ważną zaletą, według El Mazraa,
jest zmniejszenie nakładu pracy. Przed
wyładowaniem z modułów szuflady są
automatycznie zdejmowane i transportowane do urządzeń wypychających. Efektem
jest wzrost dotychczasowej produkcji El
Mazraa i znaczna oszczędność pracy.
Spożycie drobiu w Tunezji
Obecnie rynek w Tunezji się zmienia; konsumpcja mięsa drobiowego stale rośnie.
W oparciu o badania Światowej Organizacji
Zdrowia tunezyjski konsument zwraca
większą uwagę na swoje dobre samopoczucie i preferuje spożycie mięsa drobiowego, ponieważ zawiera ono najniższy
poziom cholesterolu. Konsumenci uważają, że nadmierne spożywanie czerwonego
mięsa może być szkodliwe dla ich zdrowia
i może powodować choroby układu krążenia, a nawet prowadzić do nowotworów.
Tunezyjski przemysł drobiarski spodziewa
się, że wzrost ten utrzyma się w ciągu
najbliższych kilku lat.

El Mazraa eksportuje swoje produkty
za granicę i dąży do promocji eksportu,
szczególnie teraz, gdy produkty tunezyjskie
są poszukiwane w Europie ze względu na
dobre, organiczne metody produkcji.
„To jest zawsze wspaniałe uczucie, kiedy
można dodać wartość do modelu biznesowego klienta. Po dokładnej analizie
zakładów drobiarskich stało się jasne dla

Sprzęt firmy Meyn pomógł nam
w opracowaniu innowacyjnych,
zrównoważonych rozwiązań, dzięki
którym mogliśmy przezwyciężyć
wyzwania stojące przed branżą.
El Mazraa i Meyn, w jaki sposób nowy system szufladowy Grande mógłby przyczynić
się do ich propozycji wartości”, mówi
Mediolan van de Beek, menedżer ds.
sprzedaży w regionie Meyn.

El Mazraa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferując nową,
zdrową i pożywną gamę produktów
drobiowych. Firma zwraca szczególną
uwagę na higienę i wartość zdrowotną
swoich produktów, a franczyzobiorca
musi przestrzegać rygorystycznych zasad
dobrej praktyki i zaleceń weterynaryjnych
dotyczących zdrowia.
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Przyspieszenie
180°

Rosnący popyt konsumentów na żywność wysokobiałkową
i zmieniające się preferencje stały się bodźcem do rozwoju
światowego rynku mięsa drobiowego. W odpowiedzi
na ten wzrost popytu producenci maszyn do przemysłu
drobiarskiego zostali zmuszeni do opracowania bardziej
zaawansowanego sprzętu, który może obrabiać brojlery
szybciej, osiągając wysoki poziom jakości i wydajności.
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240°

Skutkuje to większą automatyzacją, dłuższymi dniami
produkcyjnymi i zwiększonymi prędkościami linii
produkcyjnych. Dotyczy to zwłaszcza nowych realizacji,
ale także istniejące zakłady wymagają jak największych
mocy przerobowych na dostępnej powierzchni.
Większa prędkość linii oznacza bowiem większą
produkcję i możliwość zwiększenia zysku. Co oczywiste, zwiększenie ilości nie powinno mieć wpływu
na (wysokie) normy jakości produktów i dobrostanu
zwierząt.
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W ciągu ostatnich 50 lat znacznie zwiększyła się szybkość
linii ubojowych. Jeszcze w latach siedemdziesiątych
większość zakładów drobiarskich nigdy nie uwierzyłaby, że
możliwe jest osiągnięcie prędkości linii 15 000 szt./godz.
Szybkie linie produkcyjne są zazwyczaj wymagane dla
projektów realizowanych od podstaw, kiedy inwestor
chce mieć pewność, że zakład „odpowiada na potrzeby
przyszłości”, a zwrot z inwestycji zostanie osiągnięty w
mgnieniu oka.
Jest to zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost
kosztów pracy przez te lata, a zwłaszcza w ostatniej
dekadzie. Jednak samo zwiększenie prędkości linii nie
wystarczy: nie można bowiem stwarzać zagrożenia dla
dobrostanu zwierząt i jakości produktów. Należy również
przestrzegać warunków pracy personelu w zakładzie.
Wszystkie te wymagania należy wziąć pod uwagę przy
projektowaniu maszyn, aby ułatwić przebieg procesu.

Niezbędne są kreatywne rozwiązania, które koncentrują
się na maksymalizacji przychodów w całym łańcuchu
produkcyjnym. Wymaga to dużych mocy przerobowych i
ograniczenia pracochłonności do absolutnego minimum.
Można to osiągnąć jedynie za pomocą systemów, które są
w stanie prawidłowo i bezproblemowo dokonywać obróbki
szerokiej gamy ptaków z dużą prędkością.
Firma Meyn rozwinęła i dostosowała swoje maszyny
do szybkich linii produkcyjnych i jest bardzo dumna
z tego, że tylko w tym roku dostarczy maszyny dla
co najmniej trzech nowych zakładów drobiarskich o
wysokiej prędkości 15 000 szt./godz. Obecnie Meyn
oferuje linię produkcyjną, która jest w stanie przetwarzać do 15 000 ptaków na godzinę przy zachowaniu
najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości.
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Niektóre z najważniejszych osiągnięć naszego portfela
szybkich procesorów:

Nowy system automatycznej selekcji łapek Meyn
oszczędza zasoby na liniach o wysokich prędkościach.

Nowy system szufladowy Grande Meyn przystosowany
do prędkości 15 000 szt./godz. w celu zapewnienia
pełnych linii produkcyjnych z produktami najwyższej
jakości.

System automatycznej selekcji łapek został zaprojektowany tak, aby zredukować ręczną pracę na linii obróbki łapek
przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów
jakości. System automatycznie klasyfikuje, sortuje i
rejestruje wszystkie informacje w oparciu o jakość łapki.
Oznacza to, że klasyfikacja jakości jest przeprowadzana
obiektywnie, a przepisy dotyczące zwierząt są przestrzegane w ramach jednego w pełni zatwierdzonego systemu.
Inteligentne rozwiązanie pozwalające oszczędzać zasoby
na szybkich liniach o prędkości 15 000 szt./godz.

Dobrostan zwierząt ma zasadnicze znaczenie dla każdego
systemu transportu żywca drobiowego. Zwłaszcza w
przypadku szybkich linii produkcyjnych ważne jest posiadanie wystarczającej ilości produktów przychodzących,
aby zapełnić linię, bez narażania jakości produktów i dobrostanu zwierząt. Aby to zagwarantować, potrzebny jest
wydajny i solidny system pozwalający na przetwarzanie
dużych ilości w krótkim czasie. Mając to na uwadze, firma
Meyn zaprojektowała nowy system szufladowy Grande:
bardzo duże szuflady zapewniają maksymalną ładowność
w połączeniu z wystarczającą ilością miejsca na głowę i
wentylacje żywca.
„Klienci wybierają system szufladowy Grande Meyn ze
względu na niezawodność całego systemu i ilość produktów, które może poddać obróbce. Oprócz korzyści operacyjnych moduły transportowe zapewniają optymalne warunki
dla żywych produktów, a płynny proces rozładunku poprawia jakość produktów”, powiedział Wouter Veerkamp,
kierownik produktu w Meyn.
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Kompletny remont maszyn do patroszenia.
Nowe wersje istniejących urządzeń do patroszenia są
wyposażane w 20 jednostek na ramie 240° (zamiast normalnych 180 stopni), co pozwala na dłuższy czas obróbki
w każdej maszynie. Nowa konstrukcja maszyny 240° łączy
wysoką prędkość z doskonałą jakością produktu i maksymalnym bezpieczeństwem żywności. Pomimo luzu powstającego na skutek regularnej pracy urządzenia te mogą
kontynuować dokładne rozcinanie dzięki 20 jednostkom
na ramie 240.
Aby pokazać związek pomiędzy prędkością linii a konstrukcją maszyny, w tabeli na następnej stronie wyjaśniono,
ile czasu wewnątrz urządzenia zajmuje wykonanie danego
kroku. To wyjaśnia, dlaczego firma Meyn opracowała
urządzenie 20 jednostek/240°. Pozwala to na wypracowanie (dodatkowego) czasu, gdy zwiększa się przerób.

CZAS PRACY:

16 JEDNOSTEK 180°

20 JEDNOSTEK 180°

20 JEDNOSTEK 240°

6,000

na godzinę

4,8s

6,0s

9,0s

10,000

na godzinę

2,9s

3,6s

5,4s

13,500

na godzinę

2,1s

2,7s

4,0s

15,000

na godzinę

1,9s

2,4s

3,6s

Nowy sprzęt do patroszenia firmy Meyn, począwszy od
wycinanie steku, poprzez patroszenie, aż po kontrolę
końcową i czyszczenie tuszy, oferuje najwyższą możliwą
wydajność i standardy higieny dostępne w branży przy
zachowaniu tych samych kosztów ogólnych.
„Klienci szukają możliwości zwiększenia szybkości produkcji, a jednocześnie zmniejszenia ilości odpadów i wad jakościowych. Pozwala nam to spełnić oczekiwania klientów,
a im pomaga osiągnąć lepszą wydajność”, powiedział Pete
van Poorten, kierownik produktu. „Wiele z naszych zainstalowanych systemów już działa z prędkością powyżej 13 500
szt./godz. i jest to logiczny krok naprzód”.

M2.0 Meyn umożliwia płynne przenoszenie produktów
pomiędzy liniami o równych lub różnych nachyleniach
strzemion, przy podobnych lub różnych prędkościach linii.
Bardzo dokładny wynik przy najwyższych prędkościach
linii z nową wagą liniową Meyn M2.0
Innym wyzwaniem jest dokładne i spójne ważenie przy
zwiększonych prędkościach produkcji, ponieważ czas
ważenia jest zasadniczo krótszy. Następnym etapem procesu jest automatyczne sortowanie produktów za pomocą
wagi linii M2.0 Meyn w celu zmierzenia masy produktów
i ułatwienia planowania dziennego zapotrzebowania na
całe ptaki, dzielone lub trybowane.

Łatwa konserwacja przy 15 000 szt./godz.
Wyższe prędkości linii oznaczają więcej operacji przetwarzania na godzinę. Teoretycznie może to skutkować
krótszym czasem pomiędzy kolejnymi ostrzeniami, a
nawet wymianą noży. Firma Meyn dodatkowo poprawiła
trwałość i jakość wszystkich ostrzy tnących, aby skrócić
konserwację i zmaksymalizować czas pracy. Co więcej,
w niektórych modułach ostrza zmieniły się z gładkich
na ząbkowane, co zapewnia do czterech razy dłuższą
trwałość. Jest to zatem kolejna innowacja Meyn, aby linia
produkcyjna pracowała płynnie z prędkością 15 000 szt./
godz.

Meyn może zaoferować najdokładniejszy sprzęt do dzielenia i trybowania, ale jeśli waga nie jest dokładna, to uzysk
z tych maszyn można łatwo utracić w działach sortowania. Celem jest nadanie każdemu produktowi najbardziej
dochodowej formy. Następnie na różnych modułach
dwóch linii dzielenia wykonywane jest wysokowydajne i
opłacalne dzielenie.

Niezawodne przewieszanie umożliwia wydajność
operacyjną do 15 000 szt./godz.
W celu zapewnienia ciągłego przepływu procesów przez
cały zakład drobiarski, niezawodne przewieszenie ma
kluczowe znaczenie, jak również zasadnicze znaczenie dla
czasu pracy. Meyn ma długą historię w zakresie rozwiązań
do przewieszania i z dumą przedstawia swoje wiodące
rozwiązania w tym zakresie: Przewieszacz karuzelowy

Linie dzielenia Meyn obsługują 7500 ptaków na
godzinę, aby pasowały do szybkiej linii obróbki
15 000 ptaków z dokładnie dwiema liniami dzielenia.

Chociaż przetwarzanie z dużą prędkością zależy od
odpowiedniego sprzętu, właściwe monitorowanie ma
również kluczowe znaczenie. Wszystkie dane z systemu
śledzenia są dostępne poprzez Meyn Connect M1.1

Linie dzielenia Meyn zostały zmodernizowane, aby pomóc
zakładom drobiarskim w osiąganiu najwyższych możliwych
przychodów z niezrównaną prędkością 7500 ptaków na
godzinę. Nowa konstrukcja modułów zapewnia najwyższą
wydajność zarówno pod względem dokładności, jak i
jakości cięcia.
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Nowa linia
dzielenia Physic
i Flex Plus M3.0

to krok w przyszłość.
Na bezustannie zmieniającym się rynku
potrzebny jest system, który może sprostać
szybko zmieniającym się wymaganiom w
zakresie elastyczności. Jeszcze ważniejsza
staje się potrzeba higienicznej konstrukcji
zgodnie z bezpieczeństwem żywności, a
łatwa regulacja jest obowiązkowa. Szczególnie dla procesu dzielenia.
Meyn wprowadza najnowsze innowacje
dla linii dzielenia Physic i Flex Plus M3.0
wykazujące niezrównaną wydajność w
wielu modułach, które mogą przetwarzać
do 7500 ptaków na godzinę. Rozwiązania
firmy Meyn do dzielenia są najdokładniejsze
i najszybsze na rynku, a ich zakres wagowy
wzrósł z 1,0 do 2,5 kg, a nawet do 3,2 kg w
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przypadku kurczaków typu griller, co jest
w stanie zaspokoić wszystkie wymagania
rynku i klientów na całym świecie.
Kompletne linie osiągają najwyższą jakość
i precyzję cięcia. Moduły są wytrzymałe i
mogą być obsługiwane bez trudu, dzięki
niewielkiej złożoności i małej liczbie
ruchomych części. Jak zawsze wiele
uwagi poświęcono całkowitemu kosztowi
posiadania, wskazując, że konserwacja i
zapotrzebowanie na części zamienne będą
na minimalnym poziomie.
Nowość doskonale wpisuje się w inne
propozycje z portfela Meyn, które mogą
przetwarzać 15 000 ptaków/godzinę w
dwóch liniach dzielenia.

Ulepszona, bardziej higieniczna konstrukcja zgodna z najnowszym standardem.
Moduły dzielenia spełniają najnowsze wymagania norm bezpieczeństwa żywności i
są wyposażone w silnik ze stali nierdzewnej z zamkniętym systemem i całkowicie
gładką powierzchnią. Wraz z wprowadzeniem silnika ze stali nierdzewnej, dokonano
również ważnego kroku w celu racjonalizacji do minimum różnych typów potrzebnych silników. W związku z tym można
zmniejszyć wymagane poziomy zapasów
magazynowych.

Moduły są przeprojektowane w celu
szybkiej regulacji przy minimalnym zapotrzebowaniu na narzędzia. Wprowadzone
funkcje umożliwiają łatwiejszą i bezpieczniejszą obsługę poprzez ograniczenie
użycia narzędzi i dodanie (dużej liczby)
ustawień po zewnętrznej stronie modułu.
Wszystkie możliwe ustawienia najnowszych
modułów są wykonane ze stali nierdzewnej
i operator może je regulować w razie
potrzeby. Łatwy dostęp do modułu dzięki
zastosowaniu pokryw, które można otwierać za pomocą dźwigni. Wymiana noży
jest bezpieczniejsza dzięki temu, że ręce
pozostają poza zasięgiem noża.
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Noże ząbkowane nie wymagają ostrzenia
Dzięki wprowadzeniu ząbkowanych noży
dokładne cięcie można uzyskiwać przez
wiele tygodni. Skoro nie ma potrzeby
ostrzenia ząbkowanych noży, nie jest
konieczna regulacja modułu. Moduł może
być ustawiony i pracować bez żadnych
zakłóceń przez co najmniej 2 miesiące, co
zwiększa wydajność produktów i produkcji.
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Higieniczna konstrukcja strzemion
Strzemiona są przeprojektowane pod
względem standardów higieny, co
powoduje minimalne zapotrzebowanie na
czyszczenie wewnętrzne i zmniejsza liczbę
części zużywających się wymaganych dla
wewnętrznego mechanizmu obrotowego.
Ponadto ich waga została zredukowana
o 45%, co skutkuje zmniejszeniem do
600 kg na linii produkcyjnej zawierającej
500 strzemion.

Elastyczne rozwiązanie
Ograniczenie zajmowanej powierzchni
wynika z przeprojektowania urządzeń
obrotowych, dzięki czemu są one nawet o
26% krótsze. Pozwoli to na większą elastyczność w projektowaniu linii produkcyjnej.
W celu zwiększenia asortymentu produktów schodzących z linii, system by-passów
umożliwia przejście przez linię produktów
o określonej jakości, wadze i podziale z
opcją omijania wybranych modułów.

Zapewniając elastyczność swoim klientom,
Meyn oferuje trzy różne stabilne i wytrzymałe
ramy: Podłogowa rama stojąca, która umożliwia umieszczenie modułu całkowicie poza
linią w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
Inną opcją jest rama zwisająca z konstrukcji
stalowej, która zapewnia swobodę projektowania przenośników taśmowych. Ramy te można
regulować ręcznie lub precyzyjnie za pomocą
panelu sterowania.
Nowa linia dzielenia Physic i Flex Plus M3.0
firmy Meyn to krok w przyszłość i odpowiedź
na wszystkie wyzwania!
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FILECIARKA MEYN
RAPID PLUS M4.1:
SZYBSZA, BARDZIEJ
KOMPAKTOWA I ELASTYCZNA
Firma Meyn ogłasza kolejny krok w technologii filetowania piersi, oficjalnie przedstawiając fileciarkę Rapid Plus M4.1. Jej wydajność została zwiększona z 6000 do
7000 piersi na godzinę, przy jednoczesnym zmniejszeniu zajmowanej powierzchni
o 16%, w zależności od wymaganej konfiguracji.

W Meyn nieustannie dążymy do dalszego
ulepszania naszych rozwiązań w celu optymalizacji rentowności naszych modułów.
Dlatego Meyn oferuje bardziej kompaktową i elastyczną konstrukcję fileciarki
Rapid Plus M4.1 o niezrównanej wydajności 7000 ptaków na godzinę. Pozwala
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to na obniżenie nakładów inwestycyjnych
i TCO dla wydajności 1000/h. Konfigurację można oczywiście tak rozbudować,
aby uwzględniała system transportowy,
proces trymowania, a także z linię ważenia
i porcjowania.

W większej części świata białe mięso z
piersi jest uważane za mięso z kurczaka
o najwyższej jakości, ale coraz częściej
widzimy, że zakłady drobiarskie muszą
pozostać elastyczni w swoich opcjach
produktów końcowych, które mają być
wytwarzane. Biorąc pod uwagę stale zmieniające się wymagania rynku i ogromną
różnorodność produktów z fileta i polędwicy, jest to szczególnie prawdziwe w
przypadku filetowania piersi.
Dzięki technologii Rapid Plus M4.1 Meyn
oferuje swoim klientom wysoce elastyczne,
konkurencyjne rozwiązanie przy najwyższej
przepustowości dostępnej na rynku.
Rozwiązanie to wzmocni ich pozycję na
rynku i zapewni ciągłość działania, prow-

adząc do znacznego zmniejszenia liczby
pracowników, nawet o 33 EPC na zmianę.
Nowy, przyjazny dla użytkownika interfejs
zapewnia łatwy dostęp do informacji, a
przyciski dotykowe pozwalają na szybką
i łatwą regulację krytycznych ustawień
w przypadku zmiany wagi produktu.
Zmniejsza to zależność od umiejętności
operatora.
Krótko mówiąc, nowa i ulepszona fileciarka
Rapid Plus M4.1 jest dowodem zaangażowania Meyn w ciągłe innowacje. Jest to
jedyne dostępne rozwiązanie do automatycznego pozyskiwania filetów i polędwiczek
przy najwyższej wydajności, zapewniające
niezrównany uzysk. Co najważniejsze,
wymagania kadrowe są dalej ograniczane.
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OPROGRAMOWANIE DLA
DROBIARSTWA DO KONTROLI
WYDAJNOŚCI PRODUKCJI

W nowoczesnej linii produkcyjnej kluczowe znaczenie
mają spójność, przejrzystość i identyfikowalność.
Zakłady drobiarskie wiedzą, jak ważne są one w dążeniu
do doskonałości operacyjnej.
Nowa wersja Meyn Connect M1.1 umożliwia przekształcenie dostępnych danych w cenne informacje, które mogą
być monitorowane w czasie rzeczywistym i łączone w
zintegrowane raporty. Pracownicy mogą teraz poświęcić
swój cenny czas na analizę danych, zamiast je zbierać.
Meyn Connect M1.1 pomaga zoptymalizować całą linię
produkcyjną, zapewniając spójność i przejrzystość całego
procesu. Użytkownicy mają w każdej chwili odpowiednie
informacje na wyciągnięcie ręki. W niniejszej aktualizacji
wyjaśniamy, w jaki sposób Meyn Connect M1.1 pomaga
uzyskać najlepsze, łatwo dostępne informacje z linii
produkcyjnych.
Meyn Connect M1.1 to kompletne rozwiązanie, zawierające aplikacje sprzętowe i programowe. Gromadzi dane
z urządzeń i przedstawia je intuicyjnie, zapewniając łatwą
integrację z aplikacjami biznesowymi zakładów drobiarskich.
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Informacje odnoszą się do danych z zamówień (jakość,
liczba i uzysk), do działalności operacyjnej (np. stan partii

lub wydajność) oraz do sprzętu (status i dostępność).
Każdy zakład drobiarski ma specyficzne potrzeby i wymaga rozwiązania, które spełnia te potrzeby bez przekształcania ich w kosztowny projekt informatyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb. Meyn Connect M1.1 można
zainstalować w różnych konfiguracjach, aby spełnić te
wymagania. Moduły takie jak komputer ważący i planer
stada oznaczają, że informacje są zawsze dostępne do
zarządzania produkcją i zapewniania bardziej wydajnego
procesu obróbki.
Korzyści
•
Łączy urządzenia z oprogramowaniem
biznesowym
•
Łatwy dostęp do danych
•
Monitorowanie procesu
•
Identyfikowalność produktu
•
Przygotowywanie raportów
•
Intuicyjne tablice wskaźników
Meyn Connect M1.1 umożliwia gromadzenie danych z
różnych obszarów linii produkcyjnych, które są następnie
udostępniane za pośrednictwem tzw. „Poultrybus” do
określonych modułów — każdy z nich dostarcza wartość
do zadań procesowych i operacyjnych w zakładzie.

Większość linii produkcyjnych w drobiarstwie wykorzystuje
wiele czujników produktu do liczenia, ważenia i klasyfikowania ptaków. Czujniki mierzą wartości procesowe, takie jak
temperatura, prędkość obrotowa i zużycie energii — i wartości te są zazwyczaj dostępne na ekranie, ale nie zawsze
są łatwe do porównania.
Meyn Connect M1.1 zbiera dane w celu łatwiejszej analizy.
Na przykład dane dotyczące ważenia pochodzące z procesu są wyświetlane w jednej skróconej tablicy wskaźników,
co ułatwia porównywanie i rozpoznawanie tendencji i
wyjątków.

Meyn Connect M1.1 Moduł śledzenia
Moduł śledzenia dodaje funkcje śledzenia w celu monitorowania stad i poszczególnych ptaków w trakcie całego
procesu. Wszystkie informacje, takie jak choroba lub
wada, dobrostan, jakość i waga, są powiązane z danym
ptakiem za pomocą modułu śledzenia i udostępniane w
celu monitorowania.
Meyn Connect M1.1 Moduł planowania stada
Moduł ten umożliwia codzienne planowanie stad i przyjazdu ciężarówek, z elastycznością umożliwiającą na zmiany
w ostatniej chwili. Przy rozpoczęciu przetwarzania stada

Spójność, przejrzystość i jasność
w uboju i obróbce drobiu
Dostępne są moduły integrujące większość czujników,
z wartościami widocznymi na tablicach wskaźników lub
w raportach. Menedżerowie zyskują bezpośredni wgląd
i mogą wyciągać wnioski. Przegląd liczników i wartości
wagowych w procesie produkcyjnym jasno wskazują, czy
i gdzie występują straty produkcyjne. Ciągły rozwój będzie
wspierał przyszłą integrację innych czujników i urządzeń.
„Zakład ma dostęp do uporządkowanych i spójnych
informacji na każdym etapie procesu. Skrócone tablice
wskaźników pozwalają szybko stwierdzić, gdzie należy poprawić wydajność produkcji lub procesu”. (Andre Petersen,
kierownik produktu automatyki i logistyki zakładu)
Poręczny przegląd wyjaśniający główne moduły:
Meyn Connect M1.1 Główna platforma
Meyn Connect M1.1 jest zbudowany w oparciu o solidną
sieć ze specjalnymi modułami, aby zapewnić otwarty
dostęp z wysoce niezawodnym bezpieczeństwem i
dostępnością danych. Koncepcja aktywnej sieci zapewnia
integralność informacji i przechowywanie danych. Dane
są łatwo wymieniane między urządzeniami i aplikacjami
Meyn, za pośrednictwem struktury magistrali („Poultrybus”), która opiera się na sprawdzonym standardzie
OPC-UA. Platforma zawiera monitor pomocy technicznej,
dzięki któremu dział pomocy technicznej może zdalnie
obsługiwać i szybko identyfikować źródła problemów.
Dostępnych jest kilka opcji integracji z innymi systemami i
wymiany informacji.

moduł planowania automatycznie zapewnia dystrybucję
prawidłowej identyfikacji stada na całej linii produkcyjnej.
Poprzez interfejs planera stada można również automatycznie pobierać codzienne plany z systemów planowania
biznesowego.
Meyn Connect M1.1 Moduł komputera ważącego
Moduł komputera ważącego efektywnie kieruje produkty
przez linie produkcyjne, w oparciu o dane dotyczące wagi
i jakości poszczególnych ptaków. Miejsce przeznaczenia
(stacje zrzucające, linie pakujące lub inne dalsze procesy)
można ustawić zgodnie z zamówieniami produkcyjnymi.
Dane do zarządzania prowadzeniem produktów są zbierane z wagi linii Meyn i systemu kontroli jakości Meyn.
W trakcie całego procesu dostępne są specjalne opcje
ważenia i klasyfikacji.
Moduł Meyn Connect M1.1 System kontroli łapek (FIS)
Moduł ten obejmuje wszystkie dane klasyfikacyjne wygenerowane przez FIS. Wszystkie klasyfikacje zmian są
rejestrowane dla każdego stada. Oznacza to, że wszystkie
dane są rejestrowane w jednym systemie, bez konieczności ręcznego wpisywania danych o stadzie do FIS, co
ogranicza podwójne wprowadzanie informacji. Informacje te są wykorzystywane do przekazywania informacji
zwrotnych na temat dobrostanu zwierząt, natomiast w
trakcie przetwarzania klasyfikacje jakościowe w podziale
na łapę lub stopę mogą być wykorzystywane do kierowania łap do odpowiedniej linii w celu dalszego przetwarzania.
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Pikantne
podudzia
z marynatą grillową

Składniki
Wprowadzona na rynek w 2010 roku frytkownica Philips Airfryer
odniosła duży sukces w 100 krajach. Dzięki prawie 50% udziałowi w
rynku, ta holenderska innowacja umożliwia konsumentom na całym
świecie zdrowsze przygotowywanie różnych potraw. Na przykład w
Holandii ważnym daniem są frytki holenderskie. W Japonii smażona
krewetka. W Ameryce Północnej, skrzydła kurczaka. A w Indiach,
samosa. Ale podudzia z Airfryed stały się popularne na całym świecie
w szerokiej gamie lokalnych smaków. Wypróbuj je, dodaj swój
własny tajny składnik i uzależnij się od tej grzesznej przyjemności!

Wskazówki
Podgrzej Airfryer do temperatury 200°C. Mielone chili,
curry i czosnek wymieszaj z sosem barbeque i dodaj
sól oraz świeżo zmielony pieprz do smaku. Wymieszaj z
olejem. Umieścić podudzia w szczelnie zamkniętej torebce
z marynatą na co najmniej 60 minut.
Włóż podudzia do kosza i wsuń go do Airfryer. Ustaw
zegar na 15 minut. Piecz podudzia aż zbrązowieją.
Następnie obróć je i smaż przez kolejne 10 minut, aż będą
gotowe. Podawaj podudzia z sałatką i frytkami holenderskimi.
Dziękujemy firmie Philips za podzielenie się z nami
przepisem. Patrz także www.philips.nl
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18 podudzi
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżeczka chili w proszku
1 łyżka wędzonej papryki w proszku
1 łyżka curry w proszku
1 łyżeczka soli
Świeżo mielony czarny pieprz
3 łyżki sosu barbeque
3 ząbki czosnku, zgniecione

Zbliżające
się targi
VIV Europe 2018

Utrecht, Holandia

20 - 22 czerwca

ILDEX Indonezja 2018

Dżakarta, Indonezja

4 - 6 lipca

MercoAgro

Chapecó, Brazylia

11 - 14 września

VIV Chiny 2018

Nankin, Chiny

17 - 19 września

IPEX 2018

Lahore, Pakistan

27 - 29 września

Polagra Food 2018

Poznań, Polska

1 - 4 października

Agroprodmash 2018

Moskwa, Rosja

8 - 12 października

SIPSA - SIMA

Algier, Algieria

8 - 11 października

WorldFood 2018

Ałmaty, Kazachstan

31 października
- 2 listopada

Poultry India 2018

Hajdarabad, Indie

28 - 30 listopada

EDIÇÃO 2018

12a FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS,
PROCESSAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA CARNE
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Jeśli zadajesz
sobie pytanie,
jak przyspieszyć
twój proces?
MEYN oferuje innowacyjne rozwiązania, które
przyspieszają proces na linii produkcyjnej
do 15 000 szt./godz. Jeśli więc zadajesz
sobie pytanie, jak zmaksymalizować zwrot z
inwestycji, skontaktuj się z MEYN, aby uzyskać
odpowiedź.

15 000
szt./
godz.

odpowiedź
brzmi
Innowacyjna przyszłość

