
FM FOOD EQUIPMENT COMPANY LIMITTED 

Food equipment WWW.FME.VN

THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM



Food equipment

FM FOOD EQUIPMENT COMPANY LIMITTED 

WELCOME TO OUR COMPANY
         Công ty TNHH thiết bị thực phẩm FM chúng tôi chuyên cung cấp 
các loại thiết bị, phụ tùng, máy móc sử dụng trong ngành công nghiệp 
chế biến thực phẩm (Thủy Sản - Súc Sản - Nông Sản…) và được nhập 
khẩu từ các nước công nghệ phát triển cao như: Mỹ, Đức, Ý, Áo, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, ...được HACCP công nhận là thiết bị đạt tiêu chuẩn an 
toàn vệ sinh thực phẩm.
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WHY CHOOSE US ?

Xin chân thành cảm ơn!

     Với đội ngũ nhân viên trên 15 năm kinh nghiệm đi cùng với sự nhiệt tình 
tư vấn, hỗ trợ chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng một cách tốt 
nhất, những sản phẩm chất lượng nhất, phù hợp nhất với nhu cầu và mục 
đích sử dụng của Quý khách hàng.  

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - CÔNG NGHỆ CAO - HẬU MÃI TỐT 

Sự tin tưởng và hợp tác của Quý khách hàng là 
niềm vinh hạnh cho tập thể công ty chúng tôi.

Dịch vụ như một nhiệm vụ lâu dài.
    Vì thế tập thể công ty FM chúng tôi luôn đặc biệt coi trọng chất lượng 
dịch vụ, luôn tư vấn cho khách hàng những loại máy móc phù hợp với 
những yêu cầu đề ra với mức giá tốt nhất và hiệu quả vượt trội.
    Bên cạnh đó thường xuyên đào tạo tay nghề của đội ngũ nhân viên kỹ 
thuật, để ngày càng hoàn thiện và phát triển dịch vụ hậu mãi của công ty. 

        Chúng tôi luôn chia sẻ kiến thức của mình với khách hàng và phát triên 
thông qua việc học hỏi không ngừng. Mong muốn đem đến khách hàng:
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QUY TRÌNH LÀM XÚC XÍCH 
SAUSAGE MAKING PROCESS
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Thịt đông lạnh

Máy xay thô
Ginder

 (Trang 6)

Máy băm quết
Bowl cutter
 (Trang 7)

Máy tạo nhũ
Micro - cutter

 (Trang 8)

Máy đùn định lượng
Filling vacuum
 (Trang 9,10)

Tủ hấp, xông khói
Smoking house
 (Trang 13,14)

Máy cắt xúc xích
Sausage cutter

 (Trang 10)

Máy đóng gói 
Thermoforming vacuum packaging

 (Trang 15, 16)

Sản phẩm hoàn thiện 
Finished produce

Máy phá thịt đông lạnh
Frozen meat block cutter

 (Trang 5)

Thịt tươi



QUY TRÌNH LÀM CHẢ LỤA (GIỎ)
SAUSAGE MAKING LEAN PORK PASTE
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Thịt đông lạnh

Máy xay thô
Ginder

 (Trang 6)

Máy băm quết
Bowl cutter
 (Trang 7)

Máy tạo nhũ
Micro - cutter

 (Trang 8)

Máy đùn định lượng
Filling vacuum
 (Trang 9,10)

Tủ hấp, xông khói
Smoking house
 (Trang 13,14)

Máy kẹp chì
Clip systems

 (Trang 11,12)

Sản phẩm hoàn thiện 
Finished produce

Máy phá thịt đông lạnh
Frozen meat block cutter

 (Trang 5)

Thịt tươi
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MÁY PHÁ THỊT ĐÔNG LẠNH
FROZEN MEAT BLOCK CUTTER

Cắt dạng khối

Cắt dạng lát

- Với hai dòng máy phá đông phổ biến, 
cùng nhiều model để phục vụ và đáp ứng 
mọi nhu cầu về công suất và hình dạng 
sản phẩm khách hàng mong muốn.
- Máy có thể cắt trực tiếp ở nhiệt độ âm 
sâu nhưng không giảm công suất cắt
- Đối với máy cắt dạng lát là sự kết hợp 
hoàn hảo của công nghệ dao hình chữ U, 
hình dạng trống quay, bộ phận giữ khối và 
hệ thống đẩy khối.
- Đối với máy cắt dạng khối lại là sự kết 
hợp của hệ thống thủy lực mạnh mẽ, êm 
ái, với thiết kế khối tự trượt do trọng lực 
và đầu dao chạy theo phương thẳng đứng 
nên mọi dạng khối đều được cắt một cách 
nhẹ nhàng
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Máy kẹp chì BECK

MÁY XAY
GRINDER 

- Động cơ mạnh mẽ có thể xay được cả 
thịt tươi và thịt đông ở nhiệt độ âm sâu 
-18°C đến -20 °C.
- Có nhiều dòng máy phù hợp với các 
mức độ sản xuất khác nhau
- Có khả năng xay da, tách gân khi xay.
- Thiết kế thích hợp với ngành thực 
phẩm, được làm hoàn toàn bằng thép 
không gỉ, vệ sinh dễ dàng. 
- Trục vít và dao xay được làm từ thép 
không gỉ chống mài mòn, được gia công bằng phương pháp CNC với một 
khối duy nhất, không có quá trình hàn làm thay đổi cấu trúc kim loại của 
trục, giúp tối ưu độ bền cho trục.

Đường kính 
họng xay

Thể tích 
phễu chứa

130 mm

160 mm

200 mm

200 mm

110 L

360 L

450 L

600 L

Công suất 
hoạt động 
điển hình
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MÁY BĂM QUẾT
BOWN CUTTER 

200-3800 rpm550L 100-300 rpm

Thể tích 
chảo chứa Tốc độ trộn

(Có thể điều chỉnh) (Có thể điều chỉnh)

Tốc độ cắt

Công suất 
hoạt động 
điển hình

60L 200-6000 rpm

200-4500 rpm

200-4800 rpm

200-5000 rpm

200-5500 rpm

330L

200L

125L

90L

200-400 rpm

100-300 rpm

100-300 rpm

100-300 rpm

200-400 rpm

- Máy băm quết tốc độ cao dùng để 
sản xuất các loại thịt nhồi
- Dao băm và chảo quay được thiết kế 
hoàn hảo giúp cho sản phẩm đưa ra 
hoàn toàn đồng nhất cả về kích thước, 
màu sắc và hương vị.
- Tốc độ dao quay nhanh hạn chế được 
sự gia tăng nhiệt trong quá trình băm,
 nắp che dao được thiết kế để chống ồn 
và cách nhiệt tốt
- có nhiều dòng sản phẩm và nhiều sự 
lựa chọn mở rộng như: hệ thông thủy 
lực cấp liệu, lấy sản phẩm,... phù hợp 
với nhiều mức độ sản xuất.
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  MÁY TẠO NHŨ
MICRO-CUTTER

Công suất 
hoạt động 
điển hình

100 L 3000 rpm

3000 rpm

3000 rpm

150 L

200 L

Tốc độ 
dao quay

Thể tích 
phễu chứa
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- Một thiết kế nhỏ gọn dễ dàng di 
chuyển, phù hợp với hầu hết các nhà 
máy từ nhỏ đến lớn.
- Ẩn sau một thân hình nhỏ nhắn là 
một khả năng làm việc mạnh mẽ, linh 
động, có thể kết hợp với nhiều máy 
khác nhau như: máy đùn định lượng, 
máy tạo viên... 
- Máy được trang bị bộ dao kép không 
tiếp xúc tránh được sự mài mòn sớm 
trong quá trình làm việc không có 
nguyên liệu, dao vận hành bên bỉ 
không cần mài lại trong quá trình sử dụng. 
- Trang bị màn hình cảm ứng để dễ dàng trong việc kiểm soát nhiệt 
độ, tốc độ dao và đơn giản hóa việc vận hành máy



Food equipment

MÁY ĐÙN ĐỊNH LƯỢNG

      REX-Technologie - Là công ty chuyên sản xuất các dòng máy đùn nhồi 
định lượng có trụ sở và xưởng chế tạo tại Châu Âu. Với lịch sử hơn 30 năm 
hình thành và phát triển, sản phẩm của REX đã đặt chân đến hơn 80 quốc 
gia trên thế giới với hơn 60 đại lý được REX ủy quyền đại diện.
       Tại Việt Nam Công Ty TNHH Thiết Bị Thực Phẩm FM tự hào là đại 
diện duy nhất chuyên cung cấp các sản phẩm của nhà sản xuất REX.

Các dòng máy đùn định lượng: 
       Với chức năng nhồi, xoắn, bơm định lượng, ... dùng cho sản phẩm 
chế biến từ thịt như: Xúc xích, chả lụa, jambon, nem chua, lạp xưởng,...
       Có nhiều model máy với công suất khác nhau, phù hợp với nhiều mô 
hình sản suất từ nhỏ lẻ đến những nhà máy sản suất quy mô lớn.

Công suất 
dòng chảyModel Công suất 

chia phần
Thể tích 

phễu chứa

RVF 327

RVF 327S

RVF 430

RVF 430S

2.700kg/h

2.700kg/h

3.000kg/h

13.000kg/h

... ... ... ...

3.000kg/h

10g - 500p/m
40g - 250p/m

100g - 200p/m
200g - 100p/m

10g - 600p/m
40g - 300p/m

100g - 250p/m
200g - 150p/m

10g - 800p/m
40g - 350p/m

100g - 300p/m
200g - 200p/m

10g - 900p/m
40g - 400p/m

100g - 300p/m
200g - 250p/m

10g - 1200p/m
40g - 700p/m

100g - 550p/m
200g - 380p/m

100/160L

100/160L

100/160/
250/350L

350L

100/160/
250/350L

(Đầu xoắn sử dụng 
motor servo)

(Đầu xoắn sử dụng 
motor servo)

RVF 913
(Đầu xoắn sử dụng 

motor servo)
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VACCUM FILLER

Các modul kết nối mở rộng:

Kết nối giàn treo giúp tăng 
năng suất và giảm nhân công 

trong sản xuất xúc xích

Máy cắt xúc xích 
-Thiết kệ gọn gàng, linh động dễ dàng di 
chuyển.
-Tốc độ cắt nhanh có thể đạt 1200 lần 
cắt/phút.
-Phạm vi chiều dài có thể cắt lớn từ 
40mm đến 800mm.
-Phạm vi đường kính cắt có thể thay đổi 
từ 14mm đến 40mm.
-Khả năng bắt điểm cắt chuẩn xác 

Kết nối đầu định hình trong 
sản xuất hamburger
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- Nhanh, gọn, vệ sinh và xu hướng có lẽ là những từ ngữ thích hợp để 
nói về máy kẹp chì. Với những ưu điểm ấy ứng dụng của máy kẹp chì 
đang ngày một được sử dụng nhiều hơn đặc biệt là trong ngành thực 
phẩm.

- Máy kẹp chì được kết nối với một máy đùn định lượng, kẹp chì hai 
đầu sản phẩm như: Chả lụa, jambon, nem chua,.

- Nắm bắt nhu cầu đó công ty FM chúng tôi đem đến quý khách hàng 
hai dòng máy kẹp chì: Tự động và bán tự động và đặc biệt là chì 
Aluminium nhập khẩu Châu Âu với giá cả hợp lý và chất lượng tốt 
nhất

MÁY KẸP CHÌ
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13.40

9.50

9.50

9.50

8.25

8.25

8.25

16.20

16.20

16.20

13.40

13.40

E-220

E-230

E-240

S-735

S-740

S-744

E-210 13.40 8.25 12.00

13.50

14.50

15.50

15.30

17.80

19.80

Model A B L Đường kính 
vỏ (mm)(mm) (mm) (mm)

< 50

40 - 75

60 - 95

> 85

< 65

60 - 95

> 100

A

L

B
700-AM

 200-SM

Model
Áp suất 

kẹp 
(Bar)

Lưu lượng 
khí/ 1 lần 
kẹp (L)

Khoảng 
kẹp 

(mm)

Loại chì 
sử dụng

Loại 
máy

E210-E220
E230-E240

Bán tự 
động
Tự 

động
S735-S740

S744
15

5 30 - 100

30 - 140

3 - 6

3 - 6

- Đối với máy kẹp chì bán tự động: Thao tác vận hành đơn giản, trợ lực 
khí nén khi kẹp giúp chì được kẹp chặt hơn, không bị tụt ra khỏi vỏ, 
máy ít hư hỏng, độ bền cao.
- Với máy kẹp chì tự động: Không phụ thuộc vào thao tác của công 
nhân, tốc độ tăng đáng kể, có thể đạt được 30 - 45 sản phẩm/ phút.
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TỦ XÔNG KHÓI 

 Lựa chọn để đem đến khách hàng những sản phẩm đến từ những nhà 
cung cấp có uy tín, chất lượng và kinh nghiệm bậc nhất trong ngành xử lý 
nhiệt trên khắp thế giới. FM luôn đem đến khách hàng những sản phẩm 
chất lượng cao nhất, công nghệ mới nhất 

Ưu điểm chung
- Thiết kế dạng modul buồng với nhiều ưu điểm nổi trội như:
 + Chế tạo hoàn toàn kín khói và hơi nước.
 + Cách nhiệt hoàn toàn bằng khoáng chất chịu nhiệt lên tới 650° C, 
giảm sự thất thoát nhiệt khi vận hành.
 + Ưu điểm lớn nhất so với hệ thống thiết bị trung tâm là mỗi xe đẩy sẽ 
nằm trọn vẹn trong một modul và 
mỗi modul buồng được trang bị 
một động cơ riêng, quạt, hệ 
thống sưởi và cuộn dây làm mát, 
cấp gió tươi, vòi phun nước, v.v. 
nên tất cả các xe đều được nhận 
lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm 
như nhau kể cả trong hệ thống 
lớn.
  + Đáp ứng, cung cấp được 
các kích cỡ từ 1-14 xe với thiết 
kế 1 hoặc 2 hàng.
- Có thể tùy chọn cách gia nhiệt 
bằng điện, hơi nước, gas, dầu.
- Thiết kế cánh đảo giá nhiều vị 
trí, đa chức năm điều chỉnh lưu 
lượng, thể tích gió thích hợp với 
lượng sản phẩm.
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SMOKING HOUSE 

- Công suất tham khảo sản xuất xúc xích 
xông khói.
Tính trên 8 giờ làm việc 1 ngày, 1 xe 
chứa 150kg sản phẩm, tổng thời gian 
thực hiện quá trình là 90p.

Dòng kết hợp Model
Xông khói Làm lạnh nhanh

Gió ngang
Đặc điểm

Luồng không 
khí

Thẳng đứng Thẳng đứng Ngang

Ứng dụng

200 °C 180 °C
Nhiệt độ có 

thể xử lý

Ưu điểm 
riêng

Xông khói nóng, 
xông khói lạnh, 
sấy, hấp, nướng

Làm nguội, làm 
lạnh sản phẩm 

đã nấu chín

Đưa nhiệt độ 
tâm về 5 - 10 °C

Xông khói nóng, 
xông khói lạnh, 
sấy, hấp, nướng

- Làm lạnh nhanh các sản 
phẩm đã nấu chín, đưa sản 
phẩm vượt qua các phạm 
vi nhiệt độ nguy hiểm dễ 
bị vi khuẩn xâm nhập và 
phát triển (20-60°C)
- làm lạnh nhanh hạn chế 
sự mất nước làm hao hụt 
trọng lượng sản phẩm

- Là sản phẩm toàn diện 
được phát triển lâu đời, 
được thời gian chứng 
minh độ hiệu quả.
- Không khí lưu thông 
thẳng đứng từ dưới lên 
trên thích hợp với sản 
phẩm treo như: Xúc xích, 
lạp xưởng,...

- Là dòng sản phẩm luồng 
không khí lưu thông theo 
phương ngang thích hợp 
cho các sản phẩm để nằm 
như: Thịt, cá, ...
- Tùy thuộc vào sản phẩm 
có thể thực hiện tối đa 35 
tầng sản phẩm. Có thể 
thay đổi khoảng cách các 
tầng tùy vào sản phẩm
- Sản phẩm nằm trên lưới 
kim loại, không cần vòng 
treo nên không để lại lỗ bị 
thương trên sản phẩm.

- Dòng máy kết hợp giữa việc xông khói là làm lạnh 
nhanh, giúp tối ưu thời gian sản xuất, việc sốc nhiệt 
nhanh giúp sản phẩm giảm được sự hao hụt trọng 
lượng, giúp sản phẩm không bị nhiễm khuẩn, gia tăng 
thời hạn sử dụng và chất lượng đáng kể.

Số xe /lò 1 2 3 4 5 6
Công suất 0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5

Công suất
Số xe /lò 7 8 9 10 11 12

5.25 6 6.75 7.5 8.25 9

(Tấn)

(Tấn)
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THERMOFORMING VACUUM PACKAGING

- Việc hút chân không sản phẩm ngày càng được ưa chượng vì nhiều tính 
ưu việt của nó như: Ức chế sự phát triển của các vi sinh vật có hại, bảo 
quản chất lượng thực phẩm tốt hơn, lâu hơn,... Việc lựa chọn một dòng máy 
hút chân không phù hợp với nhu cầu sản xuất của công ty sẽ thúc đẩy sự 
hiệu quả của công việc tối ưu hóa thời gian sản xuất và đem lại hiệu quả. 

Model

Technical 
data

E - 05 E - 10

Cut of lenght 200, 240, 270, 300 mm

320, 360, 420 mmBottom film

Product 
loading area

600
mm

720
mm

810
mm

600
mm

600
mm

720
mm

810
mm

600
mm

Thermoforming 
depth

Machine cycle

80 mm 100 mm

Air pressure 6 - 10 bar (400-800 Nl / min.)

4-7 cycle/min 4-8 cycle/min

Free position 3 3 3 2 3 3 3 2
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MÁY ĐÓNG GÓI

E - 30 E - 40

200, 240, 270, 300 mm

320, 360, 420 mm

1000
mm

1200
mm

1080
mm

1200
mm

1000
mm

1200
mm

1080
mm

1200
mm

100 mm 120 mm

6 - 10 bar (400-800 Nl / min.)

4-8 cycle/min 5-10 cycle/min

5 5 4 4 5 5 4 4

T - 45 T - 55

Variable According Configuration 

Variable According Configuration 

Max 130 mm (Option 150 mm)

8 - 12 cycle/min

6 - 10 bar 
(800 - 1500 Nl /min.)

6 - 10 bar 
(1000 - 2000 Nl /min.)

Variable According Configuration 

Max 420 mm 420-560mm

- Đáp lại nhu cầu sử dụng máy hút chân không trong ngành thực phẩm ngày 
càng nhiều, công ty FM chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng dòng 
máy tạo khay đóng gói kết hợp hút chân không (thermoforming vacuum 
packaging) Một giải pháp công nghệ cao, giúp  doanh nghiệp giảm xuống 
thấp nhất chi phí bao bì, thời gian và số lượng nhân công đóng gói.
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+84 988 113 119
+84 28 2241 5566

WWW.Fme.VN

21/9B, Group 72, Trung Dong Hamlet, 

Thoi Tam Thon Ward, Hoc Mon District, 

Ho Chi Minh City, Viet Nam

Contact@fme.vn

Contact us


