
brengst voor de vleesproducent groter’, legt
Anton uit. Nu hebben vleesverwerkers nog
veel snippers, die dan maar worden gebruikt
voor worst of gehakt. ‘Maar ik verkoop liever
een biefstuk voor vijf euro per kilo dan gehakt
van hetzelfde vlees voor één euro per kilo.’ 

De GMS Multicut kan ook blokjes vlees
precies op gewicht snijden. Een ander belang-
rijk (kostenbesparend) voordeel is dat de ma-
chine gemakkelijk te onderhouden is. Alle on-
derdelen kunnen met één druk op de knop
worden ontmanteld, zonder dat er gereedschap
aan te pas hoeft te komen. Binnen 52 seconden
kan de machine uit elkaar worden gehaald. 

De GMS Multicut is volgens Ton Bartels,
die met zijn bureau Tomatori Food Systems de
machine in de Benelux aan de man brengt,
inzetbaar voor retail- of horecaverwerking. ‘Of
het nu gaat om steaks, koteletten, gourmet
vlees, shaslicks/satévlees, braadstukken, of
soepvlees.’ 

GMI Packing Line
Wanneer het vlees is geportioneerd, komt

het terecht op de verpakkingslijn. Een verpak-
kingsmedewerker stopt het vlees in de trays
waarna het automatisch wordt gewogen. De
weger verdeelt de trays over drie banden: één
voor het juiste gewicht, één voor een te laag
gewicht en één voor te veel gewicht. Aan het
einde van die band verdeelt een andere ver-
pakkingsmedewerker het vlees zodanig over de
bakjes dat alle gewichten weer gelijk zijn. De
lijn kan ruim duizend kilo per uur aan, afhan-
kelijk van het product. Doordat het hele sys-
teem zo accuraat werkt, garandeert TVI een
‘give-away’ van minder dan één procent. 

GFW Grill-Torch-Wrapper
TVI heeft ook een Grill-Torch Wrapper

ontwikkeld. Grill-torches, (barbecue)spiezen
met daarop gedraaid spek, zijn met name in
Duitsland zeer populair. Voor vleesbedrijven

zijn het typisch producten met toegevoegde
waarde, omdat de kostprijs (varkensbuik) laag
is en de opbrengst hoog. Voor gewone plakken
spek betaal je in een Duitse supermarkt zo’n
drie euro per kilo, voor een grill-torch zo’n tien
euro per kilo.

De varkensbuiken worden door de GMS
Multicut in vorm gedrukt en gesneden in plak-
ken van 2 millimeter dikte en een lengte van 50
centimeter. De repen spek worden vervolgens
door drie medewerkers boven en onderaan de
spies geprikt, waarna deze automatisch rond-
draait en er een ‘torch’ van maakt. Elke mede-
werker kan vijftien tot twintig spiezen per
minuut maken. ‘Dat is drie tot vier keer zoveel
als wanneer dit handmatig wordt gedaan’,
aldus Anton.

PTT Pallet Tempering Tunnel
Last but not least is er de tempereertunnel

waar de temperatuur van vlees binnen acht tot
twaalf uur van -20 graden naar -2 graden Cel-
sius kan worden gebracht. De tunnel is zo ont-
worpen dat deze geschikt is voor de, door de
vleesindustrie veelgebruikte, E1- en E2-boxen.
De boxen worden in de tunnel gezet waarna de
machine er gelijkmatig lucht in blaast. De lucht
gaat door alle boxen heen. Ongelijkmatig tem-
pereren is volgens TVI onmogelijk. De tunnel is
zowel geschikt voor het omlaag als het omhoog
brengen van de vleestemperatuur. De opbrengst
van het vlees blijft maximaal omdat de tunnel tot
exact -2 graden Celsius koelt, of verwarmt. Als
die temperatuur is bereikt, geeft het apparaat een
signaal en schakelt zich automatisch uit. ■
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Ton Bartels, Michel Anton en salesmanager Christoph Schmidt (van links naar rechts).

CBF-Cycle Blast freezer.

De GMS Multicut portioneert ook vlees
mét bot.

TVI
Thomas Völkl richtte in 1995 zijn eerste bedrijf TVM op. In dat jaar ontwikkelde hij zelf
zijn eigen portioneermachine, de TVM Portio 4000. Deze machine was een groot succes
in Europa en er werden er honderden van verkocht. Begin 2001 verkocht hij zijn bedrijf
aan Marel en werd daar directeur. Omdat hij in die functie zelf geen machines meer kon
(of mocht) ontwerpen, verliet hij Marel in 2004. In juli van dat jaar richtte hij TVI Ent-
wicklung und Produktion GmbH op. In januari 2006 werd het eerste prototype van de
GMS getest. Het tweede prototype werd in mei van dat jaar verkocht. De GMS Multicut
1200 werd in 2007 voor het eerst op de IFFA in Frankfurt gepresenteerd. In de Benelux
staan nu vier machines, onder meer bij Westvlees in België. Meco Meat in België heeft
een tempereercel voor het ontdooien van vlees van -18 naar -2 graden Celsius. 
Wie belangstelling heeft voor de tweede TVI-tour, kan zich melden bij Ton Bartels, via
www.tomatori.eu of via (06) 413 560 50.

De vleesplakken zijn mooi gelijkmatig
gesneden.
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