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InsideTrack
Trendy i innowacje w przetwórstwie drobiu

2021

SYSTEMY DZIELENIA I TRYBOWANIA BIAŁEGO I CIEMNEGO MIĘSA. WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ. PERFEKCYJNE TRYBOWANIE.

FOODMATE PRZEDSTAWIA: 

14 400 uD nA gODZInę

Trybownica Uda OPTiX
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Złoty Medal Międzynarodowych 
Targów Poznańskich  
POLAGRA 2019 dla  
Trybownicy Całej Nogi ULTIMATE

08

Fileciarka MAX6000 

Wydajność 6 000 sztuk kapsa/tuby na godzinę

Najmniejsza fileciarka na rynku

Najwyższa efektywność  
filetowania
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Systemy dzielenia FLEX LINE

OPTI FLOW system dzielenia (flex)

Kompaktowy system dzielenia (kompakt)

Systemy dzielenia dla restauracji fast food 
(kompakt)

FOODMATE z bliska

Trybownica Całej Nogi ULTIMATE  

trybuje z chirurgiczną precyzją

6 000 nóg na godzinę 
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AUTOMATYZACJA = LEPSZA PRZYSZłOść
David Hazenbroek, Prezes Foodmate BV 

Jak ocenia Pan miniony 
rok dla zakładów prze-
twórstwa żywności na 
świecie?

2020 był bardzo dziwnym 
rokiem dla wszystkich na 
całym świecie. Każda fir-
ma stanęła przed zupeł-
nie nowymi wyzwaniami, 
w tym również Foodmate. 

Branża, w której pracujemy ma zasadnicze znacze-
nie gospodarcze. Każdego dnia przyczynia się do 
utrzymania ogólnego łańcucha dostaw żywności. 
W  związku z  lockdownami i  różnymi blokadami, 
które ograniczały popyt w branży gastronomicznej, 
turystycznej, wiele firm spożywczych walczyło 
o  sprzedaż swoich produktów po rozsądnych ce-
nach, gwarantujących uzyskanie choćby minimal-
nego zysku. Dodatkowym problemem była znacz-
na liczba pracowników zainfekowanych lub na 
kwarantannach. Wszystko to uwidoczniło pewne 
słabości w obecnym sposobie funkcjonowania za-
kładów naszej branży.

Jaki to był rok dla Foodmate?

Pomimo całego kryzysu gospodarczego i blokad, 
Foodmate ponownie przyspieszył. Kiedy zaczęła 
się pandemia, mieliśmy w pełni wypełniony port-
fel zamówień. W marcu zauważyliśmy spadek licz-
by negocjowanych kontraktów, ale trwało to tylko 
kilka tygodni i wkrótce zaczęły pojawiać się nowe 
projekty. Tak więc ogólnie możemy powiedzieć, że 
pod względem przychodów i  nowych umów nie 
zauważyliśmy istotnego pogorszenia. Zdajemy so-
bie sprawę, że w porównaniu z wieloma innymi fir-
mami mamy szczęście, ponieważ ta dramatyczna 
pandemia nie zraniła nas tak bardzo. 

COVID-19 nie wpłynął na waszą działalność? 

Mimo wszystko byliśmy (i nadal jesteśmy) częścio-
wo sparaliżowani, ponieważ nie możemy podróżo-
wać tak, jak kiedyś. Około 98% naszej sprzedaży to 
eksport na cały świat. Na terenie UE mogliśmy po-
dróżować, wykonywać nasze instalacje i serwis jak 
zawsze. To samo dotyczy Stanów Zjednoczonych, 
Brazylii i krajów, w których mamy własne siedziby. 

Są jednak miejsca, do których nie mogliśmy poje-
chać z powodu ograniczeń. Z tego względu szybko 
zaczęliśmy korzystać z nowych technologii, takich 
jak Foodmate Connect. Dzięki temu prostemu 
i praktycznemu systemowi kamer byliśmy w sta-
nie wspierać naszych klientów on-line, przesyłając 
obraz wideo. Tą metodą z powodzeniem rozwiąza-
liśmy wiele problemów. 

Zwykle pracownicy zespołu sprzedaży Foodmate 
odwiedzają klientów na całym świecie, biorą udział 
w  targach. W  roku 2020 uczestniczyliśmy tylko 
w jednej wystawie w Atlancie w USA, która odbyła 
się na początku lutego. Nadal możemy odwiedzać 
klientów w naszym regionie, ale mamy także wie-
le spotkań wirtualnych. Chociaż praktycznie więk-
szość tematów można omówić bardzo skutecznie 
podczas telekonferencji, to brakuje nam spotkań 
osobistych. Uważam, że aspekt społeczny jest 
bardzo ważny i na dłuższą metę pełni ważną rolę. 
Wizyta na hali produkcyjnej daje nam wiele istot-
nych informacji, których teraz brakuje. Spotkanie 
wirtualne to na razie dobre rozwiązanie, jednak 
z przyjemnością wrócimy do bezpośrednich kon-
taktów z naszymi klientami.

Jakie są perspektywy rozwoju Foodmate 
w 2021 roku? 

Bieżący rok rozpoczął się dla nas dobrze. Mamy już 
wiele nowych zamówień i  perspektywy realizacji 
bardzo ciekawych projektów. Widzimy, że pomi-
mo kryzysu na rynku klienci nadal wierzą w  lep-
szą przyszłość po zakończeniu pandemii. Jedyny 
aspekt działalności gospodarczej, który nie zmie-
nił się w  ciągu ostatniego roku, a  być może stał 
się jeszcze ważniejszy, to popyt na automatyzację, 
która zmniejsza zależność firm od pracowników. 
W  tym miejscu pojawia się dział R&D Foodma-
te. Zajmujemy się innowacjami, usprawnieniem 
komunikacji między procesami i  maszynami, co 
pozwoli na dalszą redukcję liczby pracowników, 
zwiększenie wydajności, uzysku i poprawienie ja-
kości. 

W  dłuższej perspektywie Foodmate przewiduje, 
że branża – po pewnych korektach – będzie lepsza 
niż kiedykolwiek, a my w znacznym stopniu się do 
tego przyczynimy. 
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W TYM WYDANIU:

Foodmate to innowacja i rozwój
W ostatnich latach Foodmate przeżywał wzrost tak gwałtowny, że przeprowadzka stała się koniecznością. W czerwcu 2018 roku firma przeniosła się 
do  nowej  siedziby w Numansdorp,  o powierzchni  około  12 000 m2.  Ultranowoczesny  budynek mieści  biura,  hale  produkcyjne, magazyny  i sale, 
w których odbywają się prezentacje maszyn. Nowa siedziba jest imponującym obiektem architektonicznym i nowym domem dla ciągle powiększa-
jącej się załogi, liczącej obecnie 140 osób. Oprócz nich Foodmate zatrudnia 60 pracowników w USA i 20 w innych krajach: Brazylii, Wielkiej Brytanii, 
Korei i Polsce. 

Inteligentny system odkostniania uda kurczaka wykorzystuje 
technologię rentgenowską i jest zintegrowany z linią dzielenia.12

Inteligentna Trybownica Całej Nogi trybuje z chirurgiczną precyzją  
6 000 nóg na godzinę. 

10

Najmniejsza fileciarka na rynku z najwyższą efektywnością filetowania  
– 6 000 sztuk kapsa lub tuby na godzinę.

08

System opracowany przez Foodmate i Intralox w celu powiększenia możliwości 
dystrybucyjnych. TraySort ma za zadanie poprawę zarządzania produktami, 
zmniejszenie strat podczas pakowania i zwiększenie wydajności systemu. 

23

Najbardziej zaawansowane systemy dzielenia na rynku, zapewniające 
doskonałą wydajność i umożliwiające dostarczenie elementów kurczaka 
do dowolnego miejsca w zakładzie.

14

Historia firmy Foodmate i jej historycznego sukcesu na światowym rynku. 04

TRAysort

FLEX LInE

OPTiX

uLTIMATE

MAX6000
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W Oud-Beijerland w Holandii  
następuje rozbudowa działów 
projektowania i badań. 

Bracia Scott i David Hazenbroek  
podejmują się stworzenia firmy Foodmate,  
a ich celem jest opracowywanie  
najbardziej innowacyjnych urządzeń  
w branży. 

Firma Foodmate rozpoczyna działalność  
w Holandii i zbiera zespół ekspertów 
nastawionych na innowacje.

 5 pracowników

Założenie Foodmate Polska  
z siedzibą w Lublinie. 

Wprowadzenie na rynek Trybownicy Całej 
Nogi ULTIMATE z wyjątkową technologią 
inteligentnego trybowania.

Foodmate B.V. przenosi się  
do nowej siedziby  
o powierzchni 12 000 m2  
w Numansdorp, w Holandii.

SZYBKA DROGA DO SUKCESU

2006 2008

2017 2018 2019

Wprowadzenie nowej Trybownicy Uda 
OPTI TD z modułem wycięcia chrząstki  
oraz Fileciarki Kapsa Max6000. 

13

Założenie Foodmate US.

 5 pracowników

2010
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Wprowadzenie Trybownicy Całej Nogi  
OPTI LTD z nowym modułem J-cut. 

Założenie Foodmate Brasil. 

Foodmate opracowuje programy  
w zakresie konserwacji i szkoleń. 


Nasz pięciogwiazdkowy Program  
Obsługi Klienta zyskał uznanie  
w całej branży drobiarskiej.

Wprowadzenie Trybownicy Całej Nogi  
OPTI LTD w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie branży 
drobiarskiej.

Instalacja pierwszego systemu 
dzielenia OPTI Flow w USA. 

Wprowadzenie Fileciarki 
Kapsa Maxima 1.0. 

 Na całym świecie zainstalowano  
 50 Trybownic Uda OPTI TD.

Foodmate instaluje największy 
system dzielenia w USA. 

Wprowadzenie OPTI LTD  
z modułem wycięcia chrząstki 
oraz nowego Leg Procesora 
OPTI XL. 

Do końca 2016 roku zainstalowano:
 275 Systemów Trybowania
 110 Systemów Filetowania
 106 Systemów Dzielenia

 Foodmate ma 150 pracowników  
 na całym świecie.

Złoty Medal na 
Międzynarodowych 
Targach Poznańskich 
POLAGRA 2019  
dla Trybownicy  
Całej Nogi  
ULTIMATE. Foodmate ponownie rewolucjonizuje rynek, 

wprowadzając OPTiX – inteligentną 
trybownicę uda z opatentowaną  
technologią rentgenowską.

Do końca 2016 roku zainstalowano:
 396 Systemów Trybowania
 199 Systemów Filetowania
 231 Systemów Dzielenia

 300 pracowników na całym świecie.

2013–2014 2015 2016

2019 2019 2021
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OPTiX

Będziemy nadal dostarczać rozwiązania, 
których potrzebujesz oraz doświadczenie,  
na które zasługujesz.



TAJEMNICA SUKCESU
Jarosław Stępień, Dyrektor Zarządzający Foodmate Sp. z o.o.

Mimo trudnego roku dla całej 
polskiej gospodarki Pan – jako 
szef Foodmate Polska – nie 
może chyba narzekać? Firma 
ciągle jest na fali wznoszącej… 

Faktycznie, 2020 nie był dla nas 
złym rokiem w porównaniu z in-
nymi branżami, mocno potur-
bowanymi przez pandemię. To 
wynik pracy z lat 2018 i 2019, bo 

inwestycje w  branży drobiarskiej są planowane z  wy-
przedzeniem rocznym, a czasem nawet dwuletnim. Re-
zultaty roku 2020 to także efekty dotacji przyznanych 
naszym klientom na początku ubiegłego roku. Więk-
szość umów podpisaliśmy w  styczniu i  lutym. Dzięki 
temu do końca minionego roku mieliśmy dużo pracy 
związanej z instalacjami i uruchomieniem maszyn. 

W czym upatruje Pan źródło sukcesu? 

Na pewno decydującym czynnikiem jest jakość na-
szych maszyn. Firma Foodmate oferuje urządzenia, 
które spełniają najwyższe światowe standardy i w sto-
sunku do wyrobów całej konkurencji zapewniają naj-
lepsze parametry w  zakresie uzysków i  liczby zatrud-
nionych osób. To niewątpliwie ułatwia sprzedaż. 

Drugim czynnikiem jest jakość serwisu i  dostępność 
serwisantów 24 godziny na dobę w  ciągu siedmiu dni 
w tygodniu. Wiele maszyn posiada połączenie z Interne-
tem – dzięki temu w przypadku awarii jesteśmy w stanie 
sprawdzić stan maszyny i zdiagnozować problem w cią-
gu jednej godziny. 

Kolejnym punktem jest bardzo duża elastyczność kon-
strukcji, co umożliwia dostosowanie projektów do ist-
niejących budynków. 

Reasumując, na nasz sukces składają się: znakomite 
maszyny, niezawodny serwis i indywidualne podejście 
do klienta. 

Co było największym wyzwaniem w minionym roku? 

Z  pewnością dotrzymywanie terminów – nie tyle do-
staw, co instalacji i uruchomienia maszyn. Kwarantan-
ny, kłopoty z podróżami, zamknięte hotele oraz gastro-
nomia – to główne uciążliwości wynikające z pandemii. 
Ograniczenia w poruszaniu się spowodowały opóźnie-
nia wszystkich 12 instalacji zaplanowanych w  minio-
nym roku. Niekiedy klienci sami prosili o  późniejszą 

dostawę, ponieważ z  powodu koronawirusa nie przy-
gotowali na czas budynku, do którego maszyna miała 
być wstawiona. 

Działa Pan nie tylko w Polsce, ale także w Czechach 
i na Węgrzech. Dostrzega Pan jakieś różnice w wa-
runkach działalności tych zakładów? 

Różnice między Polską a Czechami i Węgrami są bar-
dzo znaczące i  wynikają z  odmiennej historii rozwoju 
przemysłu rolno-spożywczego. W  naszym kraju w  la-
tach dziewięćdziesiątych prywatyzacja sektora rolne-
go spowodowała znaczne rozczłonkowanie wszystkich 
branż. 

Każdy dział drobiarstwa (wylęgarnie, fermy, ubojnie, 
przetwórstwo) był w  innych rękach. Poszczególne za-
kłady działały niezależnie, konkurowały ze sobą i dzięki 
temu w krótkim okresie osiągnęły najwyższy możliwy 
poziom wydajności, efektywności przy minimalnym 
zatrudnieniu. W Czechach i na Węgrzech państwowe 
gospodarstwa rolne nigdy nie zostały podzielone. Tym 
samym niemal cała branża drobiarska pozostała czę-
ścią wielkich holdingów rolnych. W ich rękach są upra-
wy roślin, produkcja pasz, chów zwierząt i  ubój. Kraje 
te potrzebowały więcej czasu na dojście do naszego 
poziomu wydajności. 

W ubiegłym roku sprzedaliśmy system filetowania wę-
gierskiej f irmie Hungerit oraz urządzenie do trybowa-
nia nogi indyka f irmie Gallfood. 

Firma Tesinskie Jatky z  Czech zakupiła cały system 
dzielenia kurczaka. 

Cele i zadania na 2021 rok? 

To przede wszystkim utrzymanie pozycji lidera w dzie-
dzinie trybowania nogi kurczaka. Równie ważny jest 
dla nas rynek f ileciarek. MAx6000 gwarantuje pozyski-
wanie najlepszej jakości polędwiczki na rynku. 

Foodmate specjalizuje się w produkcji maszyn do dzie-
lenia kurczaka. Posiadamy 4 różne typy linii dzielenia: 
standardowa linia z  popularnym ostatnio modułem 
„tulipa”, linia dla restauracji na 9 i  12 kawałków, linia 
na rynek azjatycki na 25 kawałków oraz linia dzielenia, 
którą robimy tylko dla f irmy Tyson w USA. 

Głównym celem Foodmate w  najbliższych latach jest 
osiągnięcie pozycji lidera wśród producentów maszyn 
do f iletowania. 



Foodmate Sp. z o.o. z siedzibą 
w Lublinie została zarejestrowana 
30 sierpnia 2017 roku jako polski 
oddział holenderskiej firmy 
FOODMATE B.V., której właścicielem 
jest David Hazenbroek.  
Powołanie Foodmate Sp. z o.o.  
było odpowiedzią na dynamiczny 
rozwój polskiego rynku. 

Dyrektorem zarządzającym Foodmate Sp. z o.o. jest pan Jaro-
sław Stępień. Odpowiada za optymalizację linii produkcyjnych 
w zakładach przetwórstwa drobiu, a także służy radą i pomocą 
w  rozwiązywaniu problemów technicznych. Wraz z  zespołem 
inżynierów jest obecny przy instalacji i  uruchamianiu nowych 
maszyn, czuwa  nad  bezawaryjnym działaniem dostarczonych 
urządzeń i  obsługą posprzedażową zarówno w  Polsce jak 
i w krajach sąsiednich. Firma obsługuje kilkadziesiąt zakładów 

przetwórstwa mięsnego, głównie drobiowego, w których dzia-
łają takie maszyny jak: linie dzielenia, ważenia, segregacji wa-
gowej oraz urządzenia do filetowania i trybowania nogi.
Foodmate Sp. z  o.o. bardzo ściśle współpracuje z  centralą 
w Holandii. Serwis za pośrednictwem Internetu zapewnia pra-
cującym w  Polsce maszynom wsparcie 24 godzinny na dobę 
przez siedem dni w tygodniu.

Jarosław (Jerry) Stępień, Dyrektor Zarządzający, +48 601 270 015

Paweł Kozłowski 
Inżynier serwisu
+48 728 884 465

  Michał Krzewski
Inżynier serwisu
+48 600 699 661

Daniel Daniłko  
Inżynier sprzedaży
+48 660 069 659 xxx

Marek Jarosz 
Inżynier serwisu 
+48 539 221 744

Piotr Bobrowicz  
Inżynier serwisu 
+48 539 221 733

Marlena Zalewska
Kierownik biura
+48 692 003 177

Najkrótsza droga do nowoczesności 
prowadzi przez Lublin

FOODMATE SP. Z O.O.  

LuBLIn

ul. Głęboka 10 lok. 30
20-612 Lublin 
Adres e-mail:  
biuro@foodmate.nl
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Fileciarka
MAX6000
6 000 kapsów lub tub na godzinę
Urządzenie Max6000 to nowa, rewolucyjna koncepcja 
filetowania. Jest to pierwsza fileciarka kapsa i tuby, 
która oferuje tak dużą wydajność przy tak małej 
zajmowanej powierzchni. 

Do tej pory oddzielanie piersi od kości było procesem bardzo 
pracochłonnym i wymagało wielu wykwalifikowanych pracowni-
ków. Dostępne urządzenia do filetowania wymagały częstych 
regulacji oraz zajmowały znaczną powierzchnię hali.

MAX6000 może pracować z prędkością 6 000 sztuk kapsa lub 
tuby na godzinę. Wymaga powierzchni o wymiarach zaledwie 
10 m na 1,5 m. Posiada przyjazny dla operatora i intuicyjny w ob-
słudze panel sterujący z ekranem dotykowym umożliwiającym 
wybór programu; np. filet podwójny, filet pojedynczy, filet bez 
albo z polędwiczką. System daje możliwość pracy w różnych 
trybach, a ich zmiana jest możliwa w trakcie pracy bez pra-
cochłonnego przestrajania elementów linii. 

Wszystkie produkty końcowe charakteryzują się wyjątkowo wy-
sokim uzyskiem i dobrą prezentacją.

FILETOWANIE KAPSA I TUBY
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GŁÓWNE KORZYŚCI:

 9 Wydajność 6 000 sztuk kapsa lub tuby  

na godzinę

 9 Zwarta konstrukcja zajmująca małą 

powierzchnię

 9 Stabilny wysoki uzysk i doskonały wygląd 

produktu końcowego

 9 Doskonała polędwiczka z przyciętym ścięgnem 

i osłonięta naturalną błoną

 9 Sterownik PLC monitorujący wszystkie funkcje 

 9 Panel sterujący z przyjaznym dla operatora 

ekranem dotykowym

 9 Możliwość wyboru w trakcie pracy produkcji 

fileta pojedynczego lub podwójnego

 9 Łatwy dostęp podczas czyszczenia  

i konserwacji

 9 Podłączenie do internetu i zdalny serwis

 

SUROWIEC FUNKCjE PRODUKT KOŃCOWY

Kaps

Zintegrowana 
skórowaczka

Zintegrowany moduł 
wycięcia kości V Polędwiczka

Filet pojedynczy  
z/bez polędwiczki

Filet podwójny  
z/bez polędwiczek Tuba



WYZNACZNIK 
NOWYCH 
STANDARDÓW 

 9 Łatwe zawieszenie nogi

 9 Wykorzystanie technologii 

rentgenowskiej

 9 Precyzyjne określenie długości 

kości

 9 Precyzyjne określenie położenia 

stawu kolanowego 

 9 Automatyczne dostosowanie 

wysokości strzemienia 

 9 Wykonanie cięcia wokół stawu 

kolanowego z chirurgiczną 

precyzją

 9 Zintegrowany moduł j-cut  

(cięcie nogi wzdłuż) 

 9 Kontrola końcowa ograniczona 

do minimum

Trybownica Całej Nogi ULTIMATE firmy Foodmate to nowa generacja 
urządzeń do odkostniania drobiu, łącząca w sobie mechaniczną solidność 
i  najnowocześniejszą technologię w  automatyce. Zapewnia wysoką 
wydajność i możliwość trybowania bez kalibracji lewej i prawej nogi.

TRYBOWANIE Z CHIRURGICZNĄ PRECYZjĄ

Rentgenowski system pomiaru

ULTIMATE wykorzystuje najnowszą technologię rentge-
nowską, aby dokładnie zmierzyć każdą nogę i wykonać 
precyzyjne cięcie wokół stawu kolanowego, pozosta-
wiając chrząstkę połączoną z kością, zapewniając tym 
samym bardzo wysoki uzysk i ograniczając doczyszcza-
nie końcowe.

Precyzyjne pomiary dla precyzyjnych cięć
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Trybownica  
Całej nogi  
uLTIMATE
6 000 nóg na godzinę
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GŁÓWNE KORZYŚCI:

 9 Mięso bez chrząstek  

(ze skórą lub bez)

 9 Wysoki uzysk

 9 Doskonały wygląd produktu 

końcowego

 9 Trybowanie do 6 000 nóg  

na godzinę

 9 Spełnienie najwyższych 

wymagań jakościowych

Precyzyjne pomiary dla precyzyjnych cięć

Przyjazny dla użytkownika  
ekran dotykowy wyświetla 
informacje o produkcji 
w czasie rzeczywistym.

ZINTEGROWANY MODUł J-CUT 
Ten specjalnie zaprojektowany moduł wykonuje precyzyjne nacięcie wzdłuż 
kości uda i podudzia bez uszkadzania mięsa i kości, redukuje nacisk na kość 
podczas zeskrobywania mięsa, ułatwia kontrolę końcową i zapewnia dobry 
wygląd produktu.

ULTIMATE PODCZAS PRACY
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RENTGENOWSKIE

14 400 ud na godzinę

TRYBOWNICA  
UDA OPTiX

SKÓROWANIE  
UDA

STANOWISKO 
ZAWIESZANIA

INTELIGENTNE 
ROZWIĄZANIA  
W TRYBOWANIU UDA 
Trybownica Uda OPTiX firmy Foodmate  
to połączenie mechaniki  
i najnowocześniejszej technologii  
w automatyce, zapewniające  
najwyższy uzysk i doskonałą jakość  
mięsa bez chrząstek. Wykorzystuje 
technologię rentgenowską do określenia 
długości kości oraz położenia stawu 
kolanowego. Dzięki temu może  
trybować nogi o szerokim zakresie 
rozmiarów, gdyż trybownica dostosowuje 
się do każdego elementu indywidualnie.  

Trybownica OPTiX może być  
zintegrowana przewieszaczem  
z linią dzielenia OPTI Flow i pracować  
z prędkością do 14 400 ud na godzinę  
w zależności od konfiguracji linii  
i wielkości tuszek. Eliminuje konieczność 
ręcznego zawieszania oraz trybuje  
prawą i lewą nogę jednocześnie.

FOODMATE WPROWADZA KOLEjNY INTELIGENTNY 
SYSTEM TRYBOWANIA

OPTiX
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Z UDA
ODCIĘCIE KOśCI  

UDA
WYCZEPIANIE 

PODUDZIA
TRYBOWANIE  

UDA

GŁÓWNE KORZYŚCI:

 9 Trybowanie do 14 400 ud  

na godzinę

 9 Bardzo wysokie uzyski

 9 Wykorzystanie technologii  

rentgenowskiej

 9 Integracja z systemem dzielenia 

 9 Mięso pozbawione chrząstek  

(ze skórą lub bez)

 9 Znakomity wygląd produktu 

końcowego

 9 Do minimum ograniczona 

kontrola końcowa

Precyzyjne wycięcie 
podudzia i znakomity 
wygląd produktu
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ZALETY:

 9 Dostosowanie do konkretnego 

zamówienia

 9 Obsługa wszystkich modułów cięcia

 9 Segregacja wagowa ChickSort

 9 Segregacja jakości oparta  

na kamerze InVision

 9 Samokorygujące magnetyczne 

strzemiona obrotowe

 9 Wyposażenie linii w bypassy  

i wyczepiacze

LInIA DZIELEnIA FLEX I KOMPAKT
ROZWIĄZANIA DZIELENIA

WIODąCA TECHnOLOgIA W DZIELEnIu DROBIu!

Urządzenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Oferta obejmuje 
całe spektrum możliwości: od kompaktowych systemów dzielenia, aż po zaawansowa-
ne systemy oparte na komputerach i systemach wizyjnych, które umożliwiają dostar-
czanie produktu w dowolne miejsce na hali rozbioru.

Foodmate oferuje rozwiązania spełniające najwyższe standardy i wymagania dotyczą-
ce dzielenia. 

OF OPTI FLOW system dzielenia (flex)

CC Kompaktowy system dzielenia (kompakt)

 FS Systemy dzielenia dla restauracji fast food (kompakt)

DZIELEnIE FLEX 
OPTI FLOW SySTEM DZIELEnIA
Foodmate OPTI Flow to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów dzielenia na 
rynku. Oferuje doskonałą wydajność i elastyczność. OPTI Flow łączy w sobie zalety 
optymalnego rozwiązania do dystrybucji tuszek w zależności od klasy i wagi oraz naj-
korzystniejszego rozwiązania logistycznego umożliwiającego dostarczania elementów 
kurczaka do dowolnego miejsca w zakładzie.

OF 
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GŁÓWNE KORZYŚCI:

 9 Zwiększenie uzysków w procesie 

segregacji

 9 Precyzyjny wybór tuszki klasy A 

 9 Wydajność do 140 kurczaków  

na minutę 

 9 Łatwa obsługa techniczna  

bez utraty wydajności i jakości

 9 Łatwość mycia 

KOMPAKTOWy SySTEM DZIELEnIA

Kompaktowy system dzielenia składa się z samodzielnej ramy z łańcuchem, strzemion 
na tuszki kurczaków oraz zainstalowanych modułów cięcia. Skrzynka sterująca jest przy-
twierdzona do ramy linii. Linia dzielenia jest łatwa w montażu i uruchomieniu. Wymaga 
tylko podłączenia zasilania elektrycznego. Projekt linii umożliwia przyłączenie linii dzie-
lenia do linii dystrybucyjnej przewieszaczem. Wszystkie strzemiona samo dzielnie kory-
gują swoje ustawienie przez zastosowanie magnetycznych bloków obrotowych. Uni-
kalny projekt punktów obrotowych daje możliwość bardzo szybkiego i łatwego 
przesunięcia punktu obrotowego w dowolną stronę i na dowolną odległość. Linie 
dzielenia z własną ramą mają zastosowanie do cięcia kurczaka na dowolne elementy, 
w tym np. dla restauracji fast food.

CC 

9 KAWAłKÓW 24 KAWAłKI

DLA RESTAURACJI
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Adam Moder i Bogusław jóźwikowski, właściciele:

Firma RAB Jażyniec została założona w 1998 roku. Obecnie prze-
twarza około 100 ton tuszki kurczaka dziennie. Surowiec pozy-
skujemy od lokalnych producentów (woj. wielkopolskie i lubu-
skie) oraz z CEDROB-u. Produkujemy wysokiej jakości elementy 
z kurczaka i odkostniamy w 100 procentach białe i ciemne mię-
so. Od wielu lat trybujemy wszystkie nogi z kurczaka pozyskane 
w procesie dzielenia. Obecnie mamy możliwość trybowania 
24 000 nóg na godzinę. Proces ten jest możliwy dzięki urządze-
niom firmy Foodmate: dwóch maszyn OPTI LTD oraz dwóch naj-
nowszych „kombajnów” do odkostniania noszących nazwę 
 ULTIMATE. 

Prawie całą produkcję eksportujemy do Niemiec, Francji, Belgii 
i innych krajów. W ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę 
z firmami z Czech i Słowacji. Uruchomiona nowa hala rozbioru 
kurczaka daje nam możliwość podwojenia produkcji. Nasza fir-
ma zatrudnia około 70 pracowników związanych z nami od lat. 

Dostarczone przez Foodmate dwa urządzenia do trybowania 
nogi ULTIMATE są bardzo wydajne. Żaden pracownik nie zapew-
ni takiej wydajności, powtarzalności i jakości produktu. Zakupio-
ne dwie linie dzielenia FLEX i fileciarka MAX6000 również spraw-
dzają się znakomicie.

RAB Jażyniec Spółka Jawna
Jażyniec 99 
64-225 Jażyniec
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Adam Zdanowski, kierownik projektu, współwłaściciel 
Zakładu Mięsnego „WIERZEjKI”:
 
Zakład Mięsny „Wierzejki” to jeden z największych zakładów 
przetwórstwa mięsnego na Podlasiu. Firma zajmuje się ubojem, 
rozbiorem i produkcją szerokiego asortymentu mięsa, jego 
przetworów oraz ich sprzedażą. Prowadzimy blisko 180 sklepów, 
w tym 90 na terenie Warszawy. Świadczymy także  usługi gastro-
nomiczno-cateringowe.

Firma powstała w 1991 roku. Obecna nazwa „Wierzejki” pocho-
dzi od nazwy miejscowości, mamy zgodę sołectwa na jej uży-
wanie. Od 2004 roku pracujemy w nowej siedzibie.

Covid był problemem głównie w zakresie inwestycji, przerw 
w łańcuchach dostaw. Kłopoty potęgowała też niestabilność 
prawa, zmiany zasad kwarantanny, itp. Zatrudniamy około 
1700 osób, a  chorych mieliśmy poniżej 15. Były momenty wyso-
kiej absencji, ale zestawiając rok do roku, chorych nie było wię-
cej, zawsze są jakieś grypy itp. 

Nie odczuliśmy też dużego spadku sprzedaży. Zauważyliśmy na-
wet wzrost popytu na mięso surowe, bo ludzie są częściej 
w domu i mają czas na gotowanie. 

Linia dzielenia była potrzebna do realizacji projektu dla Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju: wytwarzanie gotowej do 
spożycia żywności o kontrolowanej alergenności. Niezbędne 
były maszyny w jak najmniejszym stopniu powodujące wtórną 
kontaminację, najbardziej automatyczne, wymagające najmniej-
szej obsługi. Wybraliśmy urządzenia Foodmate, bo naukowa 
ocena ich konstrukcji była bardzo pozytywna. Wchodziły tu 
w grę kwestie mycia maszyny i dopasowania linii do różnych 
rozmiarów drobiu, jego segregacji i wstępnej oceny jakościo-
wej. Tak więc na wyborze Foodmate zaważyła głównie automa-
tyzacja, szybkość procesu, możliwość dzielenia różnych rozmia-
rów surowca, czystość maszyny i łatwość w utrzymaniu higieny 
linii produkcyjnej. 

Zakład Mięsny „Wierzejki”  
J. M. Zdanowscy  
Spółka Jawna
Płudy 21  
21-404 Trzebieszów 
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Alfred Głuszyński, Prezes:

Spółdzielnia Producentów Drobiu „EKO-GRIL” powstała w 2002 
roku jako grupa producentów rolnych, a w następnym zakupiła 
ubojnię drobiu w Sokółce. W 2006 r. uruchomiliśmy produkcję 
wędlin drobiowych dochodzącą teraz do 50 000 kg miesięcznie. 
EKO-GRIL posiada też własne sklepy firmowe i specjalistyczne 
pojazdy do przewozu mięsa i jego przetworów. Pozwala to na 
szybką sprzedaż własnych produktów. 

Spółdzielnia zatrudnia 140 pracowników. Miesięcznie ubijanych 
jest 700 000 sztuk kurcząt, z których pozyskujemy 1 300 000 kg 
mięsa. Surowiec mamy trochę z własnej produkcji, resztę kon-
traktujemy u okolicznych hodowców.

Przed pandemią eksport stanowił 65%, obecnie – ok. 20%. Dąży-
my do jego odbudowy. Ubiegły rok był wyjątkowym wyzwa-
niem, bo ceny drobiu spadły poniżej kosztów wytworzenia. Te-
raz się to trochę poprawia.

W tym roku chcemy uruchomić inwestycje z dofinansowaniem 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. budowę hali 
produkcyjnej i pełną automatyzację rozbioru tuszki kurczaka i jego 
elementów. Dostaniemy dofinansowanie na zakup fileciarki. Kupi-
my maszynę Foodmate, bo dotychczas używane urządzenia tej fir-
my, tj. linia dzielenia FLEX i trybownica  ULTIMATE, działają bardzo 
dobrze. Pracownicy i kierownicy nie zgłaszają żadnych uwag. 

Spółdzielnia Producentów 
Drobiu „EKO-GRIL”  
Sokółka 
Lotników Lewoniewskich 11 
16-100 Sokółka



Grzegorz Borkowski, członek zarządu:

Firma powstała w 2008 roku. Jesteśmy rodzinnym przedsiębior-
stwem, w którym pracuje już drugie pokolenie właścicieli. Spe-
cjalizujemy się w produkcji mięsa z indyczki. Eksportujemy je na 
rynek UE oraz do wielu krajów Azji i Afryki. Nasze produkty do-
stępne są w większości dużych sieci handlowych w Polsce oraz 
za granicą. Ściśle współpracujemy z lokalnymi dostawcami żyw-
ca indyczego.

Nasza firma zatrudnia obecnie prawie 400 osób, a dzienne moce 
ubojowe to ok. 25 tys. indyczek. Przez ostatnie lata szybko się 

rozwijaliśmy. Chcąc utrzymać tempo wzrostu ciągle szukamy no-
wych rozwiązań produkcyjnych umożliwiających obniżenie kosz-
tów i gwarantujących wysoką jakość produktów. 

W zeszłym roku zakupiliśmy trybownicę firmy Foodmate FM 8.50 
do wyciskania kości z podudzia i skrzydła indyka. Dzięki temu 
rozwiązaniu zautomatyzowaliśmy pracochłonny proces, który 
wcześniej wymagał zaangażowania wielu pracowników.
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Zakład Drobiarski  
w Stasinie Sp. z o.o.
Stasin 13 
08-107 Paprotnia



jarosław Krzyżanowski, Prezes Zarządu:

Jako współwłaściciel dużej firmy, produkującej dania typu conve-
nience food (nugetsy, burgery, itp.) poszukiwałem surowca odpo-
wiedniej jakości. Stąd pomysł ubojni. Otworzyliśmy ją w  2019 roku. 
Obecnie zatrudniamy około 400 osób i możemy się pochwalić bar-
dzo dobrą jakością, a potwierdzeniem tego są kontrahenci na ca-
łym świecie. Surowiec w 70% pochodzi z własnych ferm broilerów.

Od września 2020 bijemy ok. 100 tys. kurcząt dziennie. Mamy na-
dzieję wkrótce powrócić do poziomu 200 tys. sztuk z początku 
ub. r. W momencie, kiedy większość całego biznesu gastrono-
micznego jest zamknięta i ceny są bardzo niskie, bezcelowe jest 
produkowanie większej ilości towaru. 

Dzisiaj liczy się jakość, powtarzalność i duże serie produktu po-
zwalające uzyskać dobrą efektywność. Branża drobiarska na 

KPS FOOD Sp. z o. o. 
ul. Energetyków 49
26-615 Radom 

pewno nie wróci już do modelu sprzed pandemii. Nowe rozwią-
zania zapewnia firma Foodmate, np. trybowanie nogi, wysokiej 
jakości filetowanie. Automatyzacja zapewnia poprawę wydajno-
ści maszyn, podniesienie jakości wyrobu i optymalizację zatrud-
nienia. Nowością, na którą warto zwrócić szczególną uwagę, jest 
automatyczne przewieszanie nogi z linii dzielenia na trybownicę 
ze skanowaniem kości rentgenem, która trybuje z prędkością 
14,5 tys. na godzinę (trybownica uda OPTiX). Udo wygląda do-
skonale, a pałka jest zawsze przecięta w stawie. 

Również fileciarka Max6000, którą zakupiliśmy w 2020 roku, speł-
nia nasze oczekiwania. Uzyskujemy wysokiej jakości filety i po-
lędwiczki. Nic nie dzieje się od razu, dlatego należy wspomnieć, 
że trochę czasu zajęła nauka pracy na tej maszynie, ale pozytyw-
ne efekty już widać. 

Malwina Dyszer, dyrektor ds. produkcji:

Mielewczyk to firma rodzinna założona przez naszego tatę Andrzeja Mie-
lewczyka w 1994 roku. Obecnie posiadamy ubojnię drobiu oraz zakład 
przetwórstwa mięsnego znajdujące się na pięknych terenach Kaszub. Je-
steśmy producentem mięsa drobiowego oraz gotowych produktów – 
convenience food. Surowiec pozyskujemy wyłącznie z polskich ferm, bę-
dących pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych. Dziennie ubijamy 
około 90 tys. kurczaków. Pozycję na rynku zdobyliśmy dzięki partnerskie-
mu traktowaniu kontrahentów, trosce o pracowników i skutecznemu 
wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. 

Pandemia koronawirusa spowodowała obniżenie uboju do 50 tys. 
dziennie. Obecnie wszyscy z branży wstrzymują inwestycje oraz wy-
dłużają terminy płatności. W dużych zakładach większość produkcji 

Mielewczyk Sp. z o.o.
Kawle 13
83-341 Gowidlino 

była przeznaczona na eksport, który teraz upadł przez zapaść branży 
turystycznej, hotelarskiej i szeroko rozumianej rozrywki. W zeszłym 
roku zatrudnialiśmy około 500 osób, ale w pandemii musieliśmy zredu-
kować załogę o 10%. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu fileciarki Max6000. Począt-
kowo mieliśmy ją na próbę, która zresztą trwała dłużej niż pierwot-
nie zakładano. Porównując surowiec z trzech różnych fileciarek 
przekonaliśmy się, że ta od Foodmate jest najlepsza pod wzglę-
dem wydajności, uzysku i wyglądu gotowego wyrobu. Dla mnie 
kluczowa jest też ilość spadów w trakcie automatycznego przetwa-
rzania kapsa i tu Foodmate również zdecydowanie wygrywa. Na-
bycie Max6000 w tamtym momencie to był bardzo dobry ruch. 
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józsef juhász, dyrektor techniczno-inwestycyjny

Firma HUNGERIT została założona w 1997 r. przez trzy lokalne 
spółki z o.o., a jej tradycje sięgają 1922 roku. 

Blisko 1 700 osób produkuje rocznie 81 000 ton kurczaków, pieczo-
nych gęsi i kaczek. Połowę eksportujemy do 35 krajów świata, 
a drugą dostarczamy do detalistów i największych sieci w kraju. 

W ostatnich latach HUNGERIT przy wsparciu rządu poczynił duże in-
westycje. Bardzo opłacalnym zakupem była fileciarka MAX6000. 
Działa płynnie i bezproblemowo. Wykorzystuje innowacyjne tech-
nologie i wytwarza wysokiej jakości produkt spełniający najwyższe 
standardy bezpieczeństwa żywności. Najważniejsze zalety to wyso-
ka wydajność i doskonała prezencja produktu końcowego. Ważna 
jest także możliwość obrabiania dużych ptaków. Zamierzamy testo-
wać inne produkty Foodmate, np. dzielarkę skrzydełek FM 6.60   

Specjalizująca się w produkcji mięsa z indyków Firma Gallfood –
jeden z filarów Grupy Kövesi – została utworzona w 2004 r. 
 Historia samego zakładu sięga XIX wieku, gdyż został założony 
w 1870 roku przez Józsefa Benedka. Większość ubijanych indy-
ków (około 75%) pochodzi z własnych ferm. Rocznie przerabia-
nych jest około 2 mln sztuk. Połowa z nich trafia na eksport 
(głównie do Unii Europejskiej i Szwajcarii), a druga połowa do 
konsumentów węgierskich poprzez sieci krajowe. Coraz więcej 
świeżych, pakowanych produktów eksportowanych jest również 
bezpośrednio do sieci supermarketów w krajach UE sąsiadują-
cych z Węgrami.

W zakładzie pracuje trybownica indyka FM 8.50.

jaromír Bojko, właściciel: 

Spółka Těšínské jatky w Czeskim Cieszynie działa w branży masar-
skiej i wędliniarskiej oraz w handlu detalicznym od 1998 roku. Sku-
puje zwierzęta rzeźne, wykonuje ubój oraz rozbiór mięsa wieprzo-
wego, wołowego i drobiowego, sprzedaje mięso i produkuje 
wędliny. Głównym (80%) odbiorcą jest działająca w tym samym 
holdingu firma Slezské uzeniny, s.r.o. Ma 60 własnych sklepów 
i punktów gastronomicznych. Dziś jest jednym z najważniejszych 
dostawców mięsa oraz wyrobów mięsnych w Republice Czeskiej. 
Holding zatrudnia ponad 500 pracowników.
 
W 2020 roku firma Foodmate zainstalowała w naszym zakładzie 
nową linię dzielenia kurczaków oraz półautomatyczną fileciarkę. 

Czechy
Těšínské jatky, s.r.o.  
Na Olšinách 361  
737 01 Český Těšín

Węgry
HUNGERIT Baromfifeldolgozó 
és Élelmiszeripari Zrt.
6600 Szentes, Attila u. 2. Pf.: 8

Węgry
Gallfood Pulykafeldolgozó  
és Értékesítő Kft.
HU- 6000 Kecskemét, Ceglédi út 11



Foodmate i ChickSort (produkt brytyjskiej firmy Computer Business Solutions Ltd, od 2019 r. no-
szącej nazwę Foodmate UK Ltd.) przedstawiają nową generację systemów kontroli produkcji, 
sortowania i dystrybucji. ChickSort 3.0 to najbardziej zaawansowane, przyjazne dla użytkownika 
oprogramowanie do klasyfikacji i dystrybucji dostępne obecnie na rynku, które bezproblemo-
wo można zintegrować z liniami dzielenia OPTI FLOW firmy Foodmate. ChickSort 3.0 pozwala 
osiągnąć wysoki poziom kontroli i informacji bez konieczności zakupu nowego kompletnego 
systemu do pakowania. Systemy można zintegrować z dowolną istniejącą linią.

Wykorzystując prosty interfejs graficzny, ChickSort 3.0 oddaje całą kontrolę nad produkcją w ręce 
użytkownika. Zapewnia poprawne „zaksięgowanie” każdego elementu każdego kurczaka. Dzięki 
zaawansowanemu panelowi sterowania, który wyświetla status procesu w czasie rzeczywistym, 
kierownictwo jest w stanie jednym rzutem oka ocenić stan zaawansowania produkcji. Dzieląc ste-
rowanie procesem produkcji na trzy odrębne obszary (cała tuszka, przednia połowa i tylna poło-
wa) ChickSort 3.0 pozwala na maksymalną elastyczność procesu. Nowi użytkownicy na pewno 
skorzystają z zaawansowanych możliwości kontroli procesu oferowanych przez ChickSort 3.0.

ROZWIąZAnIA W PRODuKCJI  
I  DySTRyBuCJI

SORTOWANIE DROBIU NA MIARĘ XXI WIEKU

STEROWANIE PROCESEM DZIELENIA, SEGREGACjĘ WAGOWĄ 
ORAZ OCENĘ jAKOŚCI ZAPEWNIA SYSTEM CHICKSORT.

ZAAWANSOWANY PANEL 
POKAZUjE W SKRÓCIE:

 9 Aktualną produkcję

 9 Prędkość linii

 9 łączną produkcję

 9 Wykres całkowitej produkcji

 9 Wykres klas jakości

 9 Wykres produkcji poszczególnych linii

 9 średnią wagę tuszki

 9 Rozpiętość wagową tuszek

 9 Indywidualne prędkości linii

 9 Wydajność zawieszania

 9 Pozycję strzemienia wzorcowego

 9 Wydajność zawieszania na linię  

i łączną

WYKRYWANIE 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

 9 Uszkodzenia skóry 

 9 Zawieszenie tuszki za 1 nogę 

 9 Rozmiar

 9 Złamane skrzydła 

 9 Brakujące elementy 

 9 Odparzenia łap 

 9 Plamy żółci 

 9 Siniaki

 9 Pióra 

 9 Puste strzemiona

ChickSort 3.0 został zaprojektowany do obsługi linii dzielenia firmy Foodmate. Dzięki intuicyj-
nemu interfejsowi opartemu na grafice ChickSort 3.0 jest idealny do kontrolowania dystrybu-
cji i procesu dzielenia całej tuszki. Mimo że ChickSort 3.0 posiada wiele najnowocześniejszych 
funkcji, są one proste w użyciu i oparte na grafice, dlatego system jest praktycznie bezproble-
mowy, łatwy do zrozumienia i użytkowania. 

ROBIMY TO W PROSTY SPOSÓB.  
TY ZAMIENIASZ TO W ZYSK. 
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SySTEM PAKOWAnIA  
I  DySTRyBuCJI

EFEKTYWNE PAKOWANIE PRODUKTU KOŃCOWEGO NA TACY

FOODMATE I INTRALOX POŁĄCZONE W jEDEN SYSTEM: TRAYSORT
TRAYSORT został opracowany przez Foodmate i Intralox, aby ułatwić i usprawnić dystrybucję pako-
wanych produktów dla różnych klientów. Nowo opracowany system sortowania, pakowania i dystry-
bucji TRAYSORT ma na celu poprawę zarządzania pracą, zmniejszenie ilości pomyłek i zwiększenie 
przepustowości. Partnerstwo to łączy bogate doświadczenie Intralox w zakresie logicznego układu 
przenośników i transporterów z technologią InVision firmy Foodmate. Celem Foodmate i Intralox 
jest stworzenie efektywnego systemu dystrybucji.

TRAYSORT ma za zadanie zwiększenie wydajności, zmniejszenie strat, wyeliminowanie pomyłek 
podczas pakowania.

KONTROLA I DYSTRYBUCJA TRAYSORT

TRAYSORT oferuje:

jak TRAYSORT zwiększa wydajność:

 9 Kieruje produkt do właściwego urządzenia pakującego. 

 9 Źle zapakowany produkt przed zafoliowaniem 

jest odrzucany i kierowany do ponowanego pakowania.

oferuje system umożliwiający 
wybór zaprogramowanych 
kryteriów do rozpoznawania 
produktu, takich jak:

TRAYSORT

 9 Rozmiar tacy

 9 Kolor tacy

 9 Rodzaj produktu

 9 Ilość produktu

 9 Ułożenie produktu na tacy

 9 Orientacja na taśmie

 9 Wykrywanie przerw 

w podawaniu tacek

 9 Wykrywanie ciał obcych

 9 Wykrywanie nadmiaru produktu
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System transporterów do dystrybucji różnych produktów na tackach. W skład systemu wcho-
dzi kamera InVision firmy Foodmate oraz aktywne transportery Motion Multi Lane Sorter firmy 
Intralox. Tacki z ułożonym produktem (skrzydełka, udka, podudzia, filety) są transportowane 
jednym podajnikiem do kamery InVision Foodmate. Kamera identyfikuje produkt znajdujący 
się na tacce, ilość sztuk, poprawność ułożenia, kolor produktu oraz wystawanie produktu poza 
krawędź tacki. Po zidentyfikowaniu produktu transporter dostarcza tackę inteligentnym podaj-
nikiem do właściwej maszyny pakującej (maszyny zgrzewającej lub nakładającej folię). Tacka, 
na której produkt jest źle ułożony, ma niewłaściwą ilość lub ma widoczne przebarwienia, jest 
kierowana ponownie do stanowiska pakowania.

GŁÓWNE KORZYŚCI:

 9 System eliminuje proces pakowania 

źle ułożonego produktu na tacce
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